
Seminārs 

NM - Fiziskajam personām, kuras veic saimniecisko 

darbību. Grozījumi nodokļu likumdošanā, kas stājas 

spēkā ar 01.01.2018.

1. “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ;

2. “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, 

3.“Par Mikrouzņēmumu nodokli .



Fiziskās personas darbību kvalificē kā saimniecisko

darbību, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1)darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk

darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 euro un vairāk

gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma

atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo

lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu);

3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo

lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt

atlīdzību.
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Saimnieciskās darbības uzsākšana (1)



Par saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas

statusu ir iespējams pārliecināties VID publiski

pieejamā Nodokļu maksātāju reģistrā.

Informācija par fiziskām personām, kuras veic saimniecisko 

darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā, 

pieejama VID mājas lapā

www.vid.gov.lv sadaļā Noderīgi > VID publiskojamo datu bāze 

> Lietot VID publiskojamo datu bāzi > Saimnieciskās darbības 

veicēji.

Saimnieciskās darbības uzsākšana (2)
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http://www.vid.gov.lv/
http://www6.vid.gov.lv/vid_pdb
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDV


Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

maksāšanas režīmi:

1. Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības;

2. Patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās

darbības veikšanu;

3. Mikrouzņēmumu nodoklis apgrozījumam 40 000 euro

15% likme;

4. Nereģistrējamā saimnieciskā darbība 10% likme;

5. Saimnieciskā darbība nav jāreģistrē, ja ienākumi no

lauksaimnieciskās ražošanas (no dabas velšu

iegūšanas) nepārsniedz 3000 euro gadā.
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Nodoklis par ienākumiem no 

saimnieciskās darbības

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kas jāmaksā no 

gada apliekamā ienākuma ir šāda:

– 20 procenti – gada ienākumam līdz 20 004 euro;

– 23 procenti – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 

20 004 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro;

– 31,4 procenti – gada ienākuma daļai, kas 

pārsniedz 55 000 euro.
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- Reģistrējas pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas.

- Ar nodokli apliek ienākumu no saimnieciskās darbības, kuru

nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu

starpību.

- Saimnieciskās darbības veicējs kārto grāmatvedību vienkāršā

ieraksta sistēmā un uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus.

- Līdz 15.martam, 15.jūnijam, 15.augustam un 15.novembrim

maksā nodokļa avansa maksājumus.

- Nodokli aprēķina rezumējošā kartībā par kalendāro gadu,

iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju no taksācijas

gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam, bet ja taksācijas

gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro - no 1.aprīļa līdz

1.jūlijam
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 

ienākumiem no saimnieciskās darbības



Nodoklis par ienākumiem no 

saimnieciskās darbības

Saimnieciskas darbības ieņēmumi un izdevumi, kas tiek

ņemti vērā, aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

apliekamo ienākumu ir noteikti :

• likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.pantā, 11.5pantā

• Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumos Nr.899 ”Likuma "Par

iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība” ;
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=56880
http://www.likumi.lv/doc.php?id=218825


Izdevumi, ja tie saistīti ar taksācijas 

gada ar taksācijas gada ienākuma 

gūšanu no saimnieciskās darbības (1):

1) izdevumi par iegādātām izejvielām, materiāliem, par inventāru,

kura vērtība nepārsniedz 1000 euro, par precēm, kurināmo un

enerģiju;

2) izdevumi, kas saistīti ar algotā darbaspēka izmantošanu

likumdošanas aktos atļautajos gadījumos;

3) reklāmas, kancelejas, pasta, telegrāfa, teleksa, telefaksa,

mārketinga un mākslas darbu taksācijas izdevumi;

4) pamatlīdzekļu nolietojums, ko aprēķina saskaņā ar šā likuma

11.5 pantu un Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību;

5) izdevumi, kas saistīti ar pamatlīdzekļu kārtējo remontu;

6) nomas un īres maksa;
IIN 11.panta (3) 8

http://likumi.lv/doc.php?id=56880#p11.5


Izdevumi, ja tie saistīti ar taksācijas gada 

ar taksācijas gada ienākuma gūšanu no 

saimnieciskās darbības (2):

7) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem,

71) obligātās apdrošināšanas prēmiju maksājumi par saimnieciskajā

darbībā izmantotiem pamatlīdzekļiem;

8) izdevumi par darbinieku izglītošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu;

9) citu personu veikto ražošanas rakstura darbu un no citām personām

saņemto pakalpojumu izmaksas, izņemot kapitālieguldījumu izmaksas;

10) procentu maksa par banku kredīta vai līzinga pakalpojumu

izmantošanu, izņemot soda naudas maksājumus;

11) maksa par licenci;

13) Latvijas Republikā noteikto nodokļu (izņemot iedzīvotāju ienākuma

nodokli un pievienotās vērtības nodokli) un nodevu (izņemot valsts

nodevu par prasības pieteikumu tiesā) maksājumi valsts vai pašvaldības

budžetā;

15) citi izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību un nepieciešami tās

nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
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Nodoklis par ienākumiem no 

saimnieciskās darbības

• Saimnieciskās darbības izdevumos ir tiesības iekļaut 

izdevumus tādā apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās 

personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

• Saimnieciskās darbības izdevumu veidi, kuri ir iekļaujami pilnā 

apmērā:

1) darba alga un darba devēja VSAOI, tai skaitā 

solidaritātes nodoklis;

2) nekustamā īpašuma nodoklis;

3) pamatlīdzekļu nolietojums;

4) kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu 

atbrīvošanu un īres līguma laušanu.

• Izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro par pirmajiem 

diviem saimnieciskās darbības gadiem, kā arī par gadu, kurā 

izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.
1
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

nomaksas kārtība (1)

•maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai (GID)
rezumējošā kārtībā;

•GID ir jāiesniedz VID ne vēlāk kā taksācijas gadam
sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam, bet ja
taksācijas gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro - no
1.aprīļa līdz 1.jūlijam;

•Pēc GID aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne
vēlāk kā līdz 16.jūnijam, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa
pārsniedz 640 euro, maksātājs to var iemaksāt budžetā
trijās reizēs –līdz 16. jūnijam, 16.jūlijam, 16.augustam,
katru reizi iemaksājot trešo daļu no kopējās nodokļa
summas.

1
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

nomaksas kārtība (2)

Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās

darbības veicējs, ne vēlāk kā līdz 16.jūnijam iemaksā

budžetā nodokli 50 euro apmērā, ja taksācijas gadā

nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no

saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa

summa no saimnieciskās darbības apliekamā

ienākuma nepārsniedz 50 euro.
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

nomaksas kārtība (3)

Minimālā nodokļa maksāšana nav jāmaksā

• nodokļa maksātājiem, kuri taksācijas gadā ir veikuši 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 

darbiniekiem vai par sevi kā pašnodarbinātu personu.

• par pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās 

darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu

• par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai 

pabeigts likvidācijas process.
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• Reģistrācijas iesniegumu persona iesniedz ne vēlāk kā 10 

darbdienas pirms vēlamā patentmaksas piemērošanas mēneša pirmā 

datuma.

• Profesiju sarakstu un iemaksas apmēru nosaka Ministru kabineta 

noteikumi.

• Patentmaksas maksātājs nedrīkst nodarbināt citas personas, un 

ieņēmumi nedrīkst pārsniegt no 2017.g. 15 000 EUR.

• Patentmaksu var maksāt par 1, 3 vai 6  kalendāra mēnešiem vai 1 

kalendāra gadu.

• Patentmaksu ieskaita internetā VID mājaslapā www.vid.gov.lv

norādītajos valsts budžeta ieņēmumu kontos 2 darbdienu laikā pēc 

iesnieguma par patentmaksas maksāšanu iesniegšanas VID.
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Patentmaksa (1)

MK Nr.1531 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās 

apmēri”.

https://www.vid.gov.lv/


Patentmaksa (2)

• Patentmaksas apmērs atkarībā no saimnieciskās 

darbības jomas, par kurām maksātājs var veikt 

patentmaksu, ir no 50 līdz 100 euro mēnesī.

• Patentmaksas apmērs atsevišķiem saimnieciskās 

darbības veidiem ir noteikts Ministru kabineta 

noteikumos

1
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http://likumi.lv/doc.php?id=263363


Samazināto patentmaksu var maksāt, ja izpildīti šādi nosacījumi:

 piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) vai persona ir 

atzīta par personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti; 

 saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 

3000 EUR; 

 nav Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai saimnieciskās 

darbības veicējs; 

• Samazināto patentmaksu maksā par 6 kalendāra mēnešiem vai 1 

kalendāra gadu. 

• Samazinātās patentmaksas maksājuma termiņš nav mazāks par 

sešiem kalendāra mēnešiem pārskata gadā. 

• Samazinātā patentmaksa ir 17 euro gadā vai 9 euro pusgadā.

• Profesiju saraksts samazinātai patentmaksai ir atšķirīgs.
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Samazinātā patentmaksa

MK Nr.1531 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā 

profesijā, un tās apmēri”.



Mikrouzņēmumu nodoklis (1)
Ierobežojumi

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrējas uzsākot

saimniecisko darbību, vai iesniedzot pieteikumu līdz

pirmstaksācijas gada 15.decembrim.

Mikrouzņēmuma nodokli var maksāt, ja:

• saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra

gadā nepārsniedz 40 000 EUR (ieņēmumi);

• mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī nav lielāks

par pieciem (ieskaitot pašu saimnieciskās darbības veicēju vai

īpašnieku);

• mikrouzņēmuma darbinieka (ieskaitot pašu saimnieciskās

darbības veicēju vai īpašnieku) ienākums nepārsniedz

720 EUR mēnesī.
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Mikrouzņēmumu nodoklis (2)
Ierobežojumu pārkāpšana

• Ja mikrouzņēmuma apgrozījums gadā pārsniedz 40 000 EUR,

apgrozījuma pārsnieguma daļai piemēro 20% likmi.

• Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepamatoti pārsniedz

720 EUR mēnesī, ienākuma pārsnieguma daļai papildus

piemēro 20% likmi;

• Ja mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma

darbinieku skaits ceturksnī nepamatoti pārsniedz piecus

darbiniekus mikrouzņēmumu nodokļa likmei pieskaita 2

procenta punktus par katru papildus nodarbināto darbinieku.

Ja ir pārsniegts vismaz viens no šiem kritērijiem, nodokļu

maksātājs zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar

nākamo taksācijas gadu.
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• Mikrouzņēmuma nodokļa likme 15%.

• 2018. un 2019.taksācijas gadā mikrouzņēmumu

nodokļa maksātājs var nepiemērot 20% likmi

apgrozījuma pārsniegumam līdz 52 000 euro, ja

pirmstaksācijas gada apgrozījums vai tā gada

apgrozījums, kas ir pirms pirmstaksācijas gada,

pārsniedza 40 000 euro.
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Mikrouzņēmumu nodoklis (3)
Nodokļa likmes



Mikrouzņēmumu nodoklis (4)
Grāmatvedība

• Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs uzskaita ieņēmumus un

izdevumus.

• Nodokli maksā un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju

iesniedz vienu reizi ceturksnī, deklarācijā ietverot arī

informāciju par darbinieku ienākumiem.

• Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz

ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam

• Periodā, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli, nav tiesību

ienākumam (arī citur gūtajam) piemērot gada neapliekamo

minimumu un nodokļa atvieglojumus.
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Mikrouzņēmumu nodoklis (5)
Minimālais nodoklis
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Norma, kas piemērojama ar taksācijas periodu no

2014.gada 1.janvāra

Saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem kalendārā

gadā nav bijis apgrozījums vai aprēķinātais nodoklis

nepārsniedz 50 EUR, ir pienākums iemaksāt budžetā

nodokli 50 EUR apmērā

Minimālais nodoklis attiecas uz šādiem nodokļu

maksātājiem:

•IIN

•UIN

•MUN



Par darbinieka nodarbināšanu 

mikrouzņēmumā (1)

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2.2pants 2
2

• Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks

vienlaikus varēs būt nodarbināts tikai vienā

mikrouzņēmumā.

• Valsts ieņēmumu dienests nereģistrēs darbinieku

mikrouzņēmumā, ja tas jau būs nodarbināts citā

mikrouzņēmumā.

• Slēdzot darba līgumu, darba devējs no pretendenta

saņem rakstveida apliecinājumu, ka tas nav

nodarbināts pie cita mikrouzņēmuma.



Par darbinieka nodarbināšanu 

mikrouzņēmumā (2)

2
3

VID līdz 2018. gada 1.februārim EDS informēs mikrouzņēmumu

nodokļa maksātājus par darbiniekiem, kuri 2017.gada

31.decembrī vienlaikus tika nodarbināti arī pie cita

mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Ja darbinieki, kuri 2017.gada 31.decembrī ir nodarbināti

vairākos mikrouzņēmumos vienlaikus, šādā veidā tiks

nodarbināti 2019.gadā, tad, aprēķinot mikrouzņēmumu nodokli,

mikrouzņēmums papildus aprēķinātajai likmei pieskaitīs divus

procentpunktus par katru šādu darbinieku un ar 2020.gadu

zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta astotā daļa, 6.panta otrā daļa un

Pārejas noteikumu 27.un 28.punkts



2
4

Darbinieks A ir nodarbināts divos mikrouzņēmumos kopš 2016.

gada un abi mikrouzņēmumi līdz 2018.gada 1.februārim saņem

par to informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta. Darbinieks A

turpina strādāt abos uzņēmumos gan 2018., gan 2019.gadā.

•2018.gadā abi mikrouzņēmumi var strādāt bez

ierobežojumiem;

•2019.gadā abi mikrouzņēmumi likmei pieskaitīs papildu 2

procenta punktus

•2020.gadā abi mikrouzņēmumi zaudēs mikrouzņēmumu

nodokļa maksātāja statusu

Piemērs



Nereģistrējamā saimnieciskā darbība (1)

Fiziskai personai ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību,

• ja ienākums tiek gūts no īpašuma iznomāšanas/īres

(piemēram, iznomājot vai izīrējot nekustamo īpašumu,

pārdodot īres tiesības, nododot lietu tālāk apakšnomniekam

vai apakšīrniekam, iznomājot vai atsavinot kustamo mantu,

gūstot samaksu par dabas resursu izmantošanu vai tās

aprobežojumiem).

• Transporta līdzeklis

• Zeme

• Telpas

• par dabas resursu izmantošanu vai izmantošanas

aprobežojumiem
Fiziskai personai ir pienākums par to informēt VID 5 darbdienu laikā no

līguma noslēgšanas vai līguma laušanas dienas
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• Gūtajam ienākumam no īpašuma piemēro 10 % likmi.

• Jāveic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite.

• Ja ienākums no īpašuma tiek gūts no juridiskās personas, nodokli
ietur izmaksas vietā.

• Ja nodoklis nav ieturēts, fiziskā persona nodokli aprēķina pati
rezumējošā kartībā par kalendāro gadu, iesniedzot VID gada
ienākumu deklarāciju no taksācijas gadam sekojošā gada
1.marta līdz 1.jūnijam.

• Ienākumam no nereģistrētās saimnieciskās darbības nav tiesību
piemērot gada neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus
un attaisnotos izdevumus.

• Fiziskā persona nav uzskatāma par pašnodarbināto un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas neveic.
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Nereģistrējamā saimnieciskā darbība (2)



Nereģistrējamā saimnieciskā darbība (3)

Ja ienākums tiek gūts no

• piemājas saimniecības

• personīgās palīgsaimniecības

• sēņošanas, ogošanas

• savvaļas ārstniecības augu vai ziedu vākšanas

un ienākums nepārsniedz 3000 EUR gadā, SAIMNIECISKO
DARBĪBU VAR NEREĢISTRĒT.

Ja saimnieciskās darbības ienākumi pārsniedz 3000 EUR gadā, tad
jāreģistrē saimnieciskā darbība. Nodokli jāmaksā no gūtajam
ienākumiem, kas pārsniedz 3000 EUR, piemērojot IIN likmi.

Jāveic saimnieciskās darbības ienākumu uzskaite.

Fiziskā persona nodokli aprēķina rezumējošā kartībā par kalendāro
gadu, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju no taksācijas gadam
sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

Ienākumam no saimnieciskās darbības ir tiesības piemērot gada
neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos
izdevumus. 27



Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (1)

28

Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – uzskata par

pašnodarbinātu personu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Pašnodarbināta persona veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas, kad mēneša ienākumi (ieņēmumi, no kuriem atskaitīti ar to gūšanu

saistītie izdevumi) sasnieguši 1/12 daļu no Ministru kabineta noteiktā valsts

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra –

430 EUR (2018.g.) mēnesī vai 5160 EUR gada ienākums (2018.g.).

Sociāli apdrošināmā persona Likme (%)2018.g.

Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas 

pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas 

saņēmējs)

32,15

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod 

tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas 

piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

30,34

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs 

(neattiecas uz pensionāriem)
27,27



Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (2)

• Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī sasniedz vai

pārsniedz minimālās algas apmēru, papildus obligātajām

iemaksām, kas tiek noteiktas līdzšinējā kārtībā, tai reizi

ceturksnī ir jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai

vismaz 5 procentu apmērā no brīvi izraudzīto obligāto

iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

• Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī nesasniedz

minimālās algas apmēru, tai ir jāveic obligātās iemaksas

pensiju apdrošināšanai vismaz 5 procentu apmērā. Iemaksas

pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja pašnodarbinātā ienākumi

taksācijas gadā nesasniedz 50 euro.

2
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Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 

pašnodarbinātajiem, kas nav 

autoratlīdzību saņēmēji

Ienākumi 430 

euro un vairāk

Ienākumi zem 

430 euro

Ienākumi zem 

50 euro (no 

gada sākuma)

Līdzšinējā kārtībā +

iemaksas pensiju 

apdrošināšanai (5% 

no brīvi izraudzīto 

obligāto iemaksu 

objekta un faktisko 

ienākumu starpības)

obligātās iemaksas 

pensiju 

apdrošināšanai (5% 

no faktiskajiem 

ienākumiem)

obligātās iemaksas 

neveic

3
0



Obligātās iemaksas pensiju 

apdrošināšanai pašnodarbinātajiem

3
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Obligātās iemaksas autoratlīdzību 

saņēmējiem

Autoratlīdzības saņēmējs ir darba ņēmējs, bet alga

nesasniedz minimālās algas apmēru, tad no

autoratlīdzības (ja tā pārsniedz 430 euro) ir jāveic

obligātās iemaksas kā pašnodarbinātajam.

3
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Obligātās iemaksas autoratlīdzības 

saņēmēja pensiju apdrošināšanai

Autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības)
izmaksātājs no saviem līdzekļiem veic obligātās
iemaksas 5% apmērā no šīs autoratlīdzības tās saņēmēja
valsts pensiju apdrošināšanai.

5% obligātās iemaksas neveic par:

• autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I un II grupas
invaliditāte,

• ir piešķirta vecuma pensija,

• pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā,

• autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību
pārņēmējiem.

3
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Pievienotās vērtības nodoklis (1)

Nodokļa maksātājs reģistrējas VID pievienotās vērtības nodokļa

maksātāju reģistrā, pirms tas:

1) veic ar nodokli apliekamos darījumus;

2) saņem tādus pakalpojumus iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka

saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 19.panta

pirmo daļu;

3) sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šā likuma

19.panta pirmo daļu ir cita dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa

samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs.

!!! Nodokļa maksātājam ir tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju

reģistrā, ja pēc viena darījuma, ar kuru pārsniegts noteiktais reģistrācijas

slieksnis 50 000 EUR (līdz 2017.gada 31.decembrim) vai 40 000 EUR

(sākot ar 2018.gada 1.janvāri) apmērā, turpmāko 12 mēnešu laikā nav

paredzēts veikt citus ar nodokli apliekamus darījumus Šajā gadījumā

minētā persona iemaksā nodokli valsts budžetā PVN likuma noteiktajā

kārtībā, nereģistrējoties VID PVN maksātāju reģistrā 34



3
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Nodokļa maksātājam ne vēlāk kā līdz tā mēneša 15 datumam, kas seko mēnesim,

kad ir pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis 50 000 EUR (līdz 2017.gada

31.decembrim) vai 40 0000 EUR (sākot ar 2018.gada 1.janvāri), ir pienākums

iesniegt VID reģistrācijas iesniegumu

Ja nereģistrēts nodokļa maksātājs veicis preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā

un ja šo preču kopējā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai

pārsniedz 10 000 EUR, nodokļa maksātājam līdz tam taksācijas periodam

sekojošā mēneša 15 datumam, kad ir sasniegts vai pārsniegts PVN likumā

noteiktais reģistrācijas slieksnis - 10 000 EUR - ir pienākums iesniegt VID

reģistrācijas iesniegumu

Nodokļa maksātājam ir tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja pēc

vienas preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā, ar kuru sasniegts vai pārsniegts

reģistrācijas slieksnis - 10 000 EUR - , nākamajā kalendāra gadā nav paredzēts

veikt citas preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā, kuru kopējā vērtība

pārsniegtu 10 000 EUR. Šajā gadījumā minētā persona iemaksā nodokli valsts

budžetā PVN likuma noteiktajā kārtībā, nereģistrējoties VID PVN maksātāju

reģistrā.

Pievienotās vērtības nodoklis (2)



Paldies par uzmanību !


