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Seminārs notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas 

“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un 

kultūras sadarbība” atbalstītā projekta 

”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales 

plānošanas reģionā” 

ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai 

Eiropai!

Seminārs tiek ierakstīts video un tiks veikta fotografēšana



Semināra 

saturs

Saimnieciskās darbības uzsākšanas 
būtiskākie aspekti 

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība 

Nodokļi un atskaites

Būtiskākās prasības ES fondu 
apguvē

Naudas plūsmas plānošana, 
iegādāto pamatlīdzekļu uzskaite







NVA sniegtais finanšu atbalsts biznesa plāna
īstenošanai:

• Ne vairāk kā 5000.00 EUR atbilstoši eksperta apstiprinātajai biznesa plāna
tāmei;

•Ikmēneša dotācija 750.00 EUR apmērā;

•Ne vairāk kā 5000.00 EUR biznesa plāna īstenošanas attīstībai, pēc pirmā
saimnieciskās darbības gada;

• Finansējums biznesa plāna īstenošanas vietas pielāgošanai līdz 1000 euro, ja
personai noteikta invaliditāte.

• https://www.nva.gov.lv/lv/komercdarbibas-uzsaksana

https://www.nva.gov.lv/lv/komercdarbibas-uzsaksana


Saimnieciskās darbības uzsākšanas būtiskākie aspekti         

(nozares, ierobežojumi) un reģistrācija

 Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas VID kā nodokļu 

maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko 

darbību.

 Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātāju reģistrā reģistrē fiziskās personas, kuras: 

 ir darba devēji;

 veic saimniecisko darbību;

 Ja fiziskā persona ir reģistrējusies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā individuālā komersanta 

statusā, tā vienlaikus nevar tikt reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā saimnieciskās darbības veicēja 

statusā.



1

kuras atbilstoši 
iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 
reglamentējošiem 
normatīvajiem 
aktiem var 
nereģistrēties Valsts 
ieņēmumu dienestā 
kā saimnieciskās 
darbības veicējas un 
ir paziņojušas Valsts 
ieņēmumu 
dienestam par 
saimnieciskās 
darbības veikšanu;

2

Ja fiziskai personai 
nerodas 
saimnieciskās 
darbības izdevumi 
vai tie ir nebūtiski, 

3

fiziskā persona, 
gūstot ienākumu no 
īpašuma (iznomājot 
vai izīrējot 
nekustamo īpašumu, 
nododot lietu tālāk 
apakšnomniekam vai 
apakšīrniekam, 

4

iznomājot kustamo 
mantu vai gūstot 
samaksu par dabas 
resursu izmantošanu 
vai izmantošanas 
aprobežojumiem), 
var nereģistrēties 
Valsts ieņēmumu 
dienestā kā 
saimnieciskās 
darbības veicējs. 

5

Šajā gadījumā 
fiziskā persona nav 
tiesīga piemērot 
saimnieciskās 
darbības izdevumus 
un tajos iekļaut ar 
īpašuma uzturēšanu 
un pārvaldīšanu 
saistītos izdevumus, 
izņemot nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksājumus par 
attiecīgo nekustamo 
īpašumu .



Kas ir saimnieciskā darbība? 

Fiziskās personas darbību 
uzskata par saimniecisko 

darbību, ja tā atbilst vismaz 
vienam no šādiem kritērijiem:

darījumu regularitāte un 
sistemātiskums – trīs un vairāk 

darījumi gadā vai pieci un vairāk 
darījumi trijos gados;

ieņēmumi no darījuma pārsniedz 
14 229 un vairāk euro gadā, 

izņemot ienākumus no 
personiskā īpašuma (personiskai 
lietošanai paredzēto kustamo 

lietu – mēbeļu, apģērba un citu 
lietu) atsavināšanas;

darbības ekonomiskā būtība vai 
personas īpašumā esošo lietu 

apjoms norāda uz sistemātisku 
darbību ar mērķi gūt atlīdzību.



Kas ir saimnieciskā darbība? 

 Ienākumu gūšanu no nekustamā īpašuma pārdošanas, kā arī no īpašumā esoša augoša meža pārdošanas 

izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas neuzskata par saimniecisko darbību, neatkarīgi no 

veikto darījumu skaita, ja izdevumi, kas saistīti ar šā ienākuma gūšanu, nav atzīti par saimnieciskās 

darbības izdevumiem.

 Ienākumu gūšanu no metāllūžņu pārdošanas neuzskata par saimniecisko darbību, izņemot, ja 

metāllūžņus pārdod individuālais komersants, kurš saņēmis licenci melno un krāsaino metālu 

atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.



Kas ir

pašnodarbinātais?

 Pašnodarbinātais ir: - persona, kuras 

pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā 

un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību 

un blakustiesību atlīdzību), izņemot 

autortiesību mantinieku un citu autortiesību 

pārņēmēju; 

 - zvērināts notārs; 

 - zvērināts advokāts; 

 - zvērināts revidents; 

 prakses ārsts,

 prakses farmaceits, 

 prakses veterinārārsts,

 prakses optometrists; 



Kas ir

pašnodarbinātais?

 - cita fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Latvijas Republikā un kura reģistrējusies kā 
saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa 
maksātāja; 

 - zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, 
nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas 
zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes 
institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) 
saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku 
(zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav 
iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 

 - persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas 
Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas 
Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās 
palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju 
aizdevuma līdzekļiem;

 - zvērināts tiesu izpildītājs;

 - individuālais komersants, tai skaitā individuālais 
komersants, kurš vada transportlīdzekli pasažieru 
komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo 
automobili.



Kad var  

neregistrēties?

 Fiziskā persona, kas gūst ienākumu no 

piemājas saimniecības vai personīgās 

palīgsaimniecības, vai no sēņošanas, 

ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un 

ziedu vākšanas vai nemedījamās sugas 

indivīda – parka vīngliemeža (Helix

pomatia) – ieguves, ja minētie ienākumi 

nepārsniedz 3000 eiro gadā, var 

nereģistrēties kā saimnieciskās darbības 

veicējs. 

 Personai ir pienākums piecu darba dienu 

laikā pēc dienas, kad minētie taksācijas gada 

ienākumi ir sasnieguši 3000 eiro, reģistrēties 

Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 

darbības veicējam



Saimniecisko 

darbību var 

reģistrēt:

 VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 

sadaļā:

 "Dokumenti

 No veidlapas

 Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu 

izmaiņu veidlapas

 Nodokļu maksātāja (Fiziskas personas) 

reģistrācijas dati



veidiem:

Saimnieciskās darbības veicējs var 

izvēlēties vienu no nodokļu maksāšanas 

veidiem:

aimnieciskās darbības veicējs var 

izvēlēties vienu no nodokļu maksāšanas 

veidiem:
Saimnieciskās darbības veicējs var izvēlēties vienu no nodokļu maksāšanas veidiem:

Maksāt VSAOI un 

IIN no 

saimnieciskās

darbības ienākuma

vispārējā kārtībā

Kļūt par samazinātās 

patentmaksas 

maksātāju, ja 

ir pensionārs vai 

persona ar 1. vai 

2.grupas invaliditāti, 

par atsevišķu veidu 

saimnieciskās 

darbības veikšanu

Maksāt 

Mikrouzņēmuma

nodokli

Pieteikt paziņoto saimniecisko 

darbību (bez saimnieciskās 

darbības reģistrācijas, ja gūst 

ienākumu no īpašuma iznomāšanas 

un nav būtisku izdevumu)



Struktūrvienība

Struktūrvienība ir juridiskās personas vai uz 

līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko 

un juridisko personu grupu vai to pārstāvju 

(citas personas) teritoriāli nošķirta 

saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā 

tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas 

Republikā vai ārpus Latvijas Republikas 

teritorijas teritoriāli nošķirta saimnieciska 

vienība.

Struktūrvienībai nav juridiskās personas 

statusa.



Struktūrvienība

 Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa 

vietni vai mobilo lietotni, kurā ir izvietotas 

preču vai pakalpojumu tirdzniecības un 

pasūtījumu pieņemšanas vai 

komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu 

sistēma vai norēķinu sistēma, vai kurā veic 

cita veida saimniecisko darbību, kuras 

rezultātā tiek gūti ieņēmumi.

 Personai ir pienākums reģistrēt Valsts 

ieņēmumu dienestā kā savas saimnieciskās 

darbības struktūrvienību tādu tīmekļa vietni 

vai mobilo lietotni, ar kuras starpniecību 

persona plāno veikt vai jau veic 

saimniecisko darbību, t.i., veic vai plāno 

veikt sistemātisku un patstāvīgu darbību par 

atlīdzību (piemēram, tīmekļa vietnē veic 

preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 

par atlīdzību).



Struktūrvienība

 Arī tīmekļa vietnes, kurās nodokļu maksātājs 
sniedz pakalpojumus – izvieto citu komersantu 
reklāmas vai bānerus par maksu, ir jāreģistrē 
Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu 
maksātāja struktūrvienības.

 Tīmekļa vietnes, kuras nodokļu maksātāji 
uztur vienīgi mārketinga un informatīvajiem 
nolūkiem, šajās tīmekļa vietnēs tieši neveicot 
saimniecisko darbību, nav jāreģistrē Valsts 
ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāja 
struktūrvienības.

 Par tīmekļa vietņu vai mobilo lietotņu 
reģistrācijas nosacījumiem var iepazīties šeit: 
https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-
registracija.

 Pienākums reģistrēt tīmekļa vietni Valsts 
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības 
struktūrvienību attiecas tikai uz tām personām, 
kurām ir pienākums nodokļus aprēķināt un 
maksāt Latvijas Republikā.

https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija


GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

Vienkāršā ieraksta 

grāmatvedība – ieņēmumu un 

izdevumu uzskaite  ieņēmumu 

un izdevumu žurnāla 

aizpildīšana



 Ja grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, PVN uzskaitei kārto žurnālu, ko nosaka MK 

noteikumi (6.pielikums).

 Šo žurnālu var nekārtot, ja ar PVN apliekamo darījumu vērtība iepriekšējā gadā nepārsniedza 100 000 

eiro un Jūs izmantojat PVN likuma 137.pantā noteikto īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa 

atskaitīšanas kārtību. Tādā gadījumā saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls 

jāpapildina ar ailēm, lai uzskaitītu:

• aprēķinātās nodokļa summas, par kurām gada laikā saņemta samaksa

• priekšnodoklī norādāmās nodokļa summas, par kurām gada laikā veikta samaksa saskaņā ar nodokļa 

rēķiniem, kas saņemti no citiem reģistrētiem nodokļa maksātājiem

https://likumi.lv/ta/id/254172-pievienotas-vertibas-nodokla-likuma-normu-piemerosanas-kartiba-un-atseviskas-prasibas-pievienotas-vertibas-nodokla-maksasanai-u...
https://likumi.lv/ta/id/253451#p137


Grāmatvedību 

vienkāršā 

ierakstā drīkst 

kārtot:

• - fiziskā persona, kas veic saimniecisko 

darbību;

• -individuālie komersanti, individuālie 

uzņēmumi un zemnieku un zvejnieku 

saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) 

no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā 

gadā nepārsniedz 300 000 eiro.

• Pēc izvēles grāmatvedību var kārtot 

divkāršā ieraksta sistēmā.



Grāmatvedību 

vienkāršā 

ierakstā drīkst 

kārtot:

• Grāmatvedības organizēšanu, kā arī kārtību, kādā kārtojama 
grāmatvedība vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā, nosaka 
šādi Ministru kabineta noteikumi:

• Ministru kabineta 2022. gada 31. maija noteikumi Nr. 322 
“Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās 
personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie 
uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto 
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”;

• Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumiem Nr. 
145 “Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību 
divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās 
darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu”

• Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 
877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”;

• Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumiem Nr. 
625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu 
attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas 
kārtošanai”.

•

Papildus aicinu iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, 
kas būtiski atvieglos grāmatvedības organizēšanu.

https://www.vestnesis.lv/op/2022/106.1
https://www.vestnesis.lv/op/2022/44.2
https://www.vestnesis.lv/op/2021/248.36
https://www.vestnesis.lv/op/2021/181.4
https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-2


Saimnieciskās 

darbības 

ieņēmumu un 

izdevumu 

uzskaites žurnāls

 Aizpildīta žurnāla glabāšanas laiks ir 10 

gadi.

 Ja žurnālu kārto elektroniski, žurnāla ailes, 

kuras neizmanto saimniecisko darījumu 

reģistrēšanai, var nenorādīt. Šādu žurnālu 

drīkst papildināt ar jaunām ailēm, lai 

ierakstītu arī citu zvērinātam tiesu 

izpildītājam nepieciešamu papildu 

informāciju.



 1.ailē “Ieraksta kārtas numurs” norāda kārtas numurus hronoloģiskā (augošā) secībā no gada sākuma. 

 2.ailē “Ieraksta datums” norāda žurnālā izdarītā ieraksta datumu, kas var arī nesakrist ar attaisnojuma 

dokumentā norādīto saimnieciskā darījuma veikšanas datumu. 

 3.ailē “Dokumenta nosaukums, numurs un datums” norāda tā attaisnojuma dokumenta nosaukumu, 

numuru un datumu, uz kura pamata izdara ierakstu žurnālā. 

 4.ailē “Dokumenta autors, darījuma partneris (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas 

nosaukums)” norāda attaisnojuma dokumenta autora (sagatavotāja) vārdu, uzvārdu (fiziskajām 

personām) vai nosaukumu (juridiskajām personām), ja attaisnojuma dokumentu sagatavojusi cita 

persona. 



 5.ailē “Saimnieciskā darījuma apraksts” īsi apraksta saimniecisko darījumu, kas norādīts attaisnojuma 

dokumentā. 

 6.ailē “Analītiskās uzskaites reģistra Nr. vai nosaukums” norāda analītiskās uzskaites reģistra numuru 

vai nosaukumu, kurā arī ir iereģistrēts konkrētais saimnieciskais darījums un ierakstīts attiecīgais 

attaisnojuma dokuments. 

 7.ailē “Kase, euro, saņemts” norāda skaidras naudas ieņēmumus kasē, tie var būt, piemēram, skaidrā 

naudā saņemtie saimnieciskās darbības ieņēmumi, privātie naudas ieguldījumi, kā arī no kredītiestāžu 

(banku) kontiem izņemtie naudas līdzekļi, kuri tiks izmantoti, lai veiktu skaidras naudas darījumus 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

 Šīs ailes atlikums nedrīkst būt ar mīnus zīmi – tātad izsniegtās skaidrās naudas daudzums 

nedrīkst pārsniegt saņemto skaidrās naudas daudzumu.



 8.ailē “Kase, euro, izsniegts” norāda skaidras naudas izdevumus kasē, tie var būt, piemēram, ar 

saimniecisko darbību saistītie izdevumi, kas veikti skaidrā naudā, atmaksātie kredīti, kā arī 

kredītiestāžu (banku) kontos iemaksātie skaidras naudas līdzekļi.

 9.ailē “Kredītiestāžu konti, euro, saņemts” norāda darījuma partneru un paša saimnieciskās darbības 

kontā kredītiestādē (bankā) ieskaitītās vai skaidrā naudā iemaksātās naudas summas. 

 Žurnālā saimnieciskās darbības kontā kredītiestādē (bankā) norādītās naudas summas un naudas 

atlikumi ir vienādi ar summām, kas norādītas kredītiestāžu (banku) sagatavotajos konta izrakstos. 



 10.ailē “Kredītiestāžu konti, euro, izsniegts” norāda darījuma partneriem no saimnieciskās darbības 

konta kredītiestādē (bankā) pārskaitīto vai paša  skaidrā naudā izņemto naudu, kā arī kredītiestāžu 

atskaitīto samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Šīs summas un atlikumi žurnālā ir vienādi ar 

kredītiestāžu kontu izrakstos norādītajām summām un atlikumiem. Tā kā kredītiestādes (bankas) konta 

izrakstu uzskata par attaisnojuma dokumentu.

 11.ailē “Citi maksāšanas līdzekļi, euro, saņemts” norāda ieņēmumus, kas iegūti nevis naudā, bet citās 

lietās vai pakalpojumu veidā, piemēram, maiņas un ieskaita darījumus, kā arī mantiskos dāvinājumus. 

 12.ailē “Citi maksāšanas līdzekļi, euro, izsniegts” norāda izdevumus, kas izdarīti nevis naudā, bet citās 

lietās vai pakalpojumu veidā. Citi maksāšanas veidi var būt, piemēram, maiņas, ieskaita darījumi, 

mantiskie dāvinājumi. Šajā ailē maksāšanas veida vērtību norāda naudas izteiksmē.



 13.aili “Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas” . 

 14.ailē “Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem” norāda ieņēmumus no  saimnieciskās 

darbības.

 15.aili “Subsīdijas”. LAD saņemtās naudas.

 16.aili “Neapliekamie ienākumi”. 

 17.ailē “Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu” norāda saņemtos 

aizņēmumus, atdotos aizdevumus, aprēķinātās un no valsts budžeta atmaksātās PVN summas (tikai 

reģistrētiem nodokļa maksātājiem – nodokļa maksātājiem, kuri reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā (turpmāk – reģistrēts nodokļa maksātājs)), personiskos 

ieguldījumus u.c.



 18.ailē “Ieņēmumi, euro, kopā (13.–17.aile)” norāda ieņēmumu kopsummu, saskaitot žurnāla 14. un 

17.aili. 

 19.aili “Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu”. 

 20.ailē “Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami pilnā apmērā” 

norāda izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, ko  maksājis par sevi kā pašnodarbinātu personu. Šajā ailē norāda arī atsavināto 

pamatlīdzekļu (ja to atsavināšanas vērtība norādīta ieņēmumos) atlikušo vērtību. 

 21.aili “Proporcionāli sadalāmie izdevumi” . 

 22.ailē “Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas” norāda visus tos izdevumus, kas nav tieši 

saistīti ar  saimniecisko darbību, piemēram, personiskajam patēriņam izņemtos līdzekļus, ziedojumus 

un dāvinājumus citām personām.



 23.ailē “Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu” norāda izdevumus, kas 

saistīti ar saimnieciskajā darbībā izmantoto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi 

(izdevumus, kurus ietver pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā), avansa 

maksājumus, kas attiecas uz pārskata (taksācijas) gada ieņēmumiem, izsniegto aizdevumu summas, 

atdotās aizņēmumu summas, samaksātās soda un kavējumu naudas, par saimniecisko darbību 

samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli un tā avansu un citus izdevumus, kas nav attiecināmi uz 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu. 

 Ja ir reģistrēts nodokļa maksātājs, šajā ailē norāda PVN priekšnodokļa summas un valsts budžetā 

samaksātās PVN summas. 



 24.ailē “Izdevumi, euro, kopā (19.–23.aile)” norāda izdevumu kopsummu, saskaitot žurnāla 20., 22. un 

23.aili.



Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis no 
saimnieciskās 
darbības 
ienākuma 
(vispārējā 
nodokļa 
maksāšanas 
kārtība)

• Jākārto grāmatvedība, uzskaitot gan 

saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan ar 

to gūšanu saistītos izdevumus.

• Ienākumu no saimnieciskās darbības 

nosaka, kā saimnieciskās darbības 

ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu 

starpību.

• No saimnieciskās darbības ienākuma 

maksājamo IIN aprēķina par gadu, 

iesniedzot gada ienākumu deklarāciju 

nākamajā gadā 

• no 1.marta līdz 1.jūnijam, 

• bet, ja kopējie 2022.gada ienākumi 

pārsniedz 78 100 eiro- no 1.aprīļa līdz 

1.jūlijam.



Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis no 
saimnieciskās 
darbības 
ienākuma 
(vispārējā 
nodokļa 
maksāšanas 
kārtība)

• IIN apmēru aprēķina, no kopējā gada 

apliekamā ienākuma, kurā iekļauti arī 

ienākumi no saimnieciskās darbības, 

atskaitot diferencēto neapliekamo 

minimumu, nodokļa atvieglojumus un 

attaisnotos izdevumus un piemērojot 

progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

likmi:

• ienākumam līdz 20 004 eiro - 20 %

• ienākumam no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro -

23 %

• ienākumam, kas pārsniedz 78 100 eiro -31 

%.

• Ja deklarācijā aprēķinātais IIN pārsniedz 1 

eiro, to iemaksā vienotajā nodokļu kontā 

šādos termiņos:



 Ja ienākumi no saimnieciskās darbības nav gūti vai no saimnieciskās darbības ienākuma aprēķinātais 

IIN nepārsniedz 50 eiro, līdz 23.jūnijam iemaksā vienotajā nodokļu kontā minimālo nodokli 50 eiro 

apmērā.



Minimālais 

nodoklis 50 eiro 

nav jāmaksā:

• ja konkrētajā gadā ir veikti IIN maksājumi 

vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (VSAOI) par darbiniekiem

• ja konkrētajā gadā veiktas VSAOI par sevi 

kā pašnodarbinātu personu

• par pirmo gadu, kurā ir veikta saimnieciskās 

darbības reģistrācija un par nākamo gadu

• par gadu, kurā ir izbeigta saimnieciskā 

darbība

• proporcionāli tām dienām, kad kopj bērnu 

līdz divu gadu vecumam, kā arī dienām, kad 

izsniegta darbnespējas lapa “B”



Samazinātā 

patentmaksa par 

atsevišķu veidu 

saimnieciskās 

darbības 

veikšanu

• Samazinātā patentmaksa ir valsts noteikts 

vienots fiksēts maksājums, kas ietver 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus 

par fiziskās personas saimniecisko darbību.

• Samazināto patentmaksu maksā par sešiem 

kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra 

gadu. Tās apmērs ir 17 euro gadā vai 9 euro

pusgadā.

https://likumi.lv/ta/id/320317-kartiba-kada-piemerojama-samazinata-patentmaksa-fiziskas-personas-saimnieciskajai-darbibai-noteikta-profesija


Samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās 
darbības veikšanu

Saimniecisko darbību veic jomā, par kuru atļauts maksāt samazināto patentmaksu;Saimnieciskās 
darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 euro un atbilstoši pašas personas prognozei 

saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu gadu) nepārsniegs 3000 euro; Nenodarbina citas 
personas un nestrādā algotu darbu (nav algas nodokļa maksātājs);

Personai ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra 
neapliekamo minimumu vai ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte;

Samazināto patentmaksu var maksāt, ja:

https://likumi.lv/ta/id/320317-kartiba-kada-piemerojama-samazinata-patentmaksa-fiziskas-personas-saimnieciskajai-darbibai-noteikta-profesija


Samazinātā 

patentmaksa par 

atsevišķu veidu 

saimnieciskās 

darbības 

veikšanu

• Ja persona maksā samazināto patentmaksu, tā 
vienlaikus nevar būt:

• pakalpojumu sniedzējs saimnieciskās darbības 
veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās 
darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs 
(komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās 
darbības jomā, par kuru persona maksā patentmaksu;

• mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai 
saimnieciskās darbības veicējs, kas no saimnieciskās 
darbības ienākuma maksā nodokli vispārējā kārtībā, 
piemērojot progresīvo nodokļa likmi.

• Uzskaite jāveic tikai par saimnieciskās darbības 
ieņēmumiem.

• Par ieņēmumiem, par kuriem maksā samazināto 
patentmaksu, nav jāiesniedz gada ienākumu 
deklarācija.

• No ieņēmumiem, ko gūst kā samazinātās 
patentmaksas maksātājs, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) nav 
jāveic.

•



Mikrouzņēmumu

nodoklis

 Tiklīdz kredītiestādēs (bankās) būs 

izstrādāts saimnieciskās darbības ieņēmumu 

konta risinājums, mikrouzņēmumu nodokļa 

maksātāji varēs kredītiestādē pieteikties 

konta atvēršanai, savukārt VID 

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 

nodrošinās iespēju šo kontu reģistrēt.

 SDI ir vienkāršots mikrouzņēmumu nodokļa 

samaksas risinājums, kuram varēs 

pieteikties tikai MUN maksātāji. SDI konta 

lietotājam būs iespēja nesniegt MUN 

ceturkšņa deklarāciju un neveikt MUN 

samaksu vispārējā kārtībā - nodokļa 

samaksa un deklarācijas iesniegšana notiks 

automātiski.



Mikrouzņēmumu

nodoklis

 Mikrouzņēmumu nodoklis ir nodoklis, kas 
ietver:

 a) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas (VSAOI) par 
mikrouzņēmuma īpašnieku,

 b) mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju 
ienākuma nodokli (IIN) par 
mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības 
ieņēmumu daļu.

 Mikrouzņēmumu nodokli ir tiesības maksāt, 
ja persona nav reģistrēta kā PVN maksātāja.

 Ja mikrouzņēmuma nodokļa 
maksātājs kļūst vai tam ir jākļūst par 
reģistrētu PVN maksātāju saskaņā ar 
Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas 
zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 
statusu ar nākamo ceturksni.



Mikrouzņēmumu

nodoklis

 Jaunreģistrēts saimnieciskās darbības veicējs par 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrējas reizē ar 
saimnieciskās darbības reģistrāciju.

 Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir:

 1) apgrozījumam (ieņēmumiem) līdz 25 000 euro gadā -
25 %;

 2) apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 euro gadā –
40 %.



 Gadā, kad iegūst mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 
statusu ar:

• 2. ceturksni, likme apgrozījumam līdz 18 750 euro ir 25 
%, pārsnieguma daļai – 40 %;

• 3. ceturksni, likme apgrozījumam līdz 12 500 euro ir 25 
%, pārsnieguma daļai– 40 %;

• 4. ceturksni, likme apgrozījumam līdz 6250 euro ir 25 
%, pārsnieguma daļai – 40 %.

 Mikrouzņēmuma nodokli maksā no ceturkšņa 
apgrozījuma (ieņēmumiem):



Mikrouzņēmumu

nodoklis

• līdz ceturksnim sekojošā mēneša 

15.datumam iesniedz mikrouzņēmumu

nodokļa maksātāja deklarāciju, tajā norādot 

ceturkšņa apgrozījumu un no tā aprēķināto 

mikrouzņēmumu nodokli

• aprēķināto nodokli iemaksā vienotajā 

nodokļu kontā līdz ceturksnim sekojošā 

mēneša 23.datumama, t.i., līdz 23.aprīlim, 

23.jūlijam, 23.oktobrim, 23.janvārim.



Mikrouzņēmumu

nodoklis

 Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs 
vienlaikus nevar būt saimnieciskās darbības 
veicējs, kas maksā iedzīvotāju ienākuma 
nodokli vispārējā kārtībā, vai samazinātās 
patentmaksas maksātājs.

 Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs kārto 
grāmatvedību, uzskaitot gan saimnieciskās 
darbības ieņēmumus, gan ar to gūšanu 
saistītos izdevumus.

 Ja saimnieciskās darbības veicējs-
mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, 
nodarbina darbiniekus, ar kuriem darba 
attiecības nodibinātas pēc 2021.gada 
1.janvāra, tad darbinieka ienākumam no 
mikrouzņēmuma piemēro darbaspēka 
nodokļus (IIN un VSAOI) vispārējā kārtībā.



Mikrouzņēmumu

nodoklis

 ! Ar 2021.gada 1.jūliju arī uz saimnieciskās 

darbības veicēju- mikrouzņēmuma nodokļa 

maksātāju attiecas minimālais obligāto 

iemaksu objekts.



Paziņotā 

saimnieciskā 

darbība

• Ja persona ienākumu gūst no īpašuma 

• (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) 

• un tai nerodas saimnieciskās darbības 

izdevumi vai tie ir nebūtiski, personai ir 

tiesības nereģistrēties VID kā saimnieciskās 

darbības veicējai.



Paziņotā 

saimnieciskā 

darbība

• Šādā gadījumā:

• Personai ir pienākums informēt VID piecu 
darbdienu laikā no līguma noslēgšanas 
dienas, ka tā gūst ienākumu, izmantojot 
tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību

• Gūtajam ienākumam no īpašuma 
(neatskaitot citus izdevumus, kā tikai 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par 
attiecīgo nekustamo īpašumu) piemēro 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 10 % likmi;

• Ir jāveic saimnieciskās darbības 
ieņēmumu uzskaite ieņēmumu uzskaites 
reģistrā (izņemot, ja visa samaksa tiek 
saņemta kontā ar pārskaitījumu);

• Ja ienākuma izmaksātājs ir juridiska 
persona, tad nodokli (10%) ietur izmaksātājs 
ienākuma izmaksas vietā;



Paziņotā 

saimnieciskā 

darbība

• Izīrējot īpašumu fiziskai personai, kura nav 

reģistrējusi saimniecisko darbību, nodoklis 

(10%) ir jāmaksā pašam izīrētājam, 

iesniedzot gada ienākumu deklarāciju 

nākamajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam, 

vai no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam- ja kopējie 

personas ienākumi gadā pārsniedz 62 800 

euro;

• Ienākumam no paziņotās saimnieciskās 

darbības, kam piemēro 10% likmi, nav 

tiesību piemērot gada neapliekamo 

minimumu, nodokļa atvieglojumus un 

attaisnotos izdevumus;



Paziņotā 

saimnieciskā 

darbība

• Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (VSAOI) no paziņotās 

saimnieciskās darbības ienākuma neveic;

• Ja veikto ar pievienotās vērtības nodokli 

apliekamo darījumu kopējā vērtība 

iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 

40 000 eiro, reģistrējas VID Pievienotās 

vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.



Valsts sociālās

apdrošināšanas

obligātās

iemaksas

 Persona, kura ir reģistrējusies kā 

saimnieciskās darbības veicēja, ir 

pašnodarbinātais.



Pašnodarbinātajam no saimnieciskās 

darbības ienākumiem (peļņas) ir jāveic 

obligātās iemaksas (VSAOI), izņemot 

likumā noteiktos gadījumus*, kā arī uz to 

attiecas minimālas VSAOI.



Ienākumu (peļņu) nosaka kā konkrētā 

mēneša saimnieciskās darbības ieņēmumu 

un ar to saistīto izdevumu starpību.



Sociāli apdrošināmā persona *
Likme 

(%)

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

pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas 

saņēmējs)

31,07

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības 

saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar 

atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

29,36

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs 26,59



* Sociālai 

apdrošināšanai 

nav pakļauti un 

iemaksas var 

neveikt:

• zemnieku (zvejnieku) saimniecību īpašnieki, 

kuri ir pensionāri vai I vai II grupas invalīdi, 

– no zemnieku saimniecībā gūtā ienākuma;

• fiziskās personas, kuras veic sava 

nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai 

gūst ienākumu no personīgās 

palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības 

un ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības 

veicēji, ja tās ir pensionāri vai I vai II grupas 

invalīdi, vai to pastāvīgā dzīvesvieta nav 

Latvijā.



 VSAOI aprēķina un veic par ceturksni.

 Pašnodarbinātais līdz ceturksnim sekojošā mēneša:

 - 17. datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja 

ziņojums” (ziņojums)

 - līdz 23. datumam iemaksā vienotajā nodokļu kontā par konkrēto ceturksni aprēķinātās iemaksas.



VSAOI 

aprēķina:
Ja ienākumi (peļņa) no 

saimnieciskās darbības 

mēnesī sasniedz minimālās algas 

apmēru (500 eiro un vairāk)

Ja ienākumi (peļņa) no 

saimnieciskās darbības 

mēnesī nesasniedz minimālās 

algas apmēru (mazāk par 

500 eiro)

31,07 % ** no vismaz 500 eiro 

(vai izvēlētas lielākas summas)

+

VSAOI pensiju 

apdrošināšanai 10% vismaz no 

starpības starp faktiskajiem 

ienākumiem un 500 eiro (vai 

citas izvēlētās summas, no kā 

veic VSAOI pēc likmes 31,07%)

VSAOI pensiju 

apdrošināšanai (10% no 

faktiskajiem ienākumiem)



Minimālās

VSAOI

 Ja pašnodarbinātais (kas 

vienlaikus nav darba ņēmējs) ir veicis 

VSAOI no mazāk nekā 1500 eiro 

ceturksnī, viņš (atbilstoši Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 

veiktajam aprēķinam) veic minimālās 

VSAOI 10 % apmērā pensiju 

apdrošināšanai no starpības līdz 1500 eiro, 

kas ir ar likumu noteiktais minimālais 

obligāto iemaksu objekts ceturksnim.



Minimālās

VSAOI

 VSAA triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa 

beigām aprēķina minimālās VSAOI, kas 

papildus jāveic pašnodarbinātajam (ja tādas 

jāveic), un līdz trešā mēneša 20. datumam 

paziņo par šīm iemaksām VID, kurš ar EDS 

starpniecību informē pašnodarbināto.

 Minimālais obligāto iemaksu objekts 

ceturksnim un minimālās VSAOI attiecas 

arī uz saimnieciskās darbības veicēju -

mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju.



Minimālās

VSAOI

 Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba 
ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no 
saimnieciskās darbības (mikrouzņēmuma nodokļa 
maksātājam – apgrozījums) nesasniegs 1500 eiro 
ceturksnī (minimālo obligāto iemaksu objektu), viņš 
iesniedz “Pašnodarbinātā apliecinājumu par 
plānotajiem ienākumiem” (pieejams EDS pie VSAOI 
dokumentiem):

• vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrāciju

• līdz 2022. gada 17. janvārim par 2022. gadu

• līdz 2022. gada 17. janvārim par 2022. gada 1. 
ceturksni

• līdz 2022. gada 17. aprīlim par 2022. gada 2. 
ceturksni

• līdz 2022. gada 17. jūlijam par 2022. gada 3. 
ceturksni

• līdz 2022. gada 17. oktobrim par 2022. gada 4. 
ceturksni

• 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas.



 Ja pašnodarbinātais ir VID iesniedzis minēto apliecinājumu, tad viņš veic obligātās iemaksas pensiju 

apdrošināšanai 10 % apmērā no faktiskā ienākuma, un VSAA papildus minimālās VSAOI viņam 

neaprēķinās.



 Ja pašnodarbinātais vienlaikus ir arī darba ņēmējs, tad VSAA, lai noteiktu, vai šai personai ir sasniegts 

minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnim (1500 eiro), algu un saimnieciskās darbības ienākumu 

summē. Ja deklarētais (summētais) obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 eiro, tad 

minimālās VSAOI no starpības starp 1500 eiro un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem 

līdzekļiem veic darba devējs.



 Likumā noteiktām personu grupām minimālās VSAOI nepiemēro (piemēram, personām, kas 

sasniegušas pensijas vecumu vai kurām ir piešķirta vecuma pensija, personas ar 1. un 2. grupas 

invaliditāti, personas, kurām ir bērni līdz trīs gadu vecumam vai bērni ar invaliditāti, u.c.)

 !!! VSAOI minimālais objekts netiek aprēķināts par tiem mēnešiem, kuros Ministru kabinets visā 

Latvijas teritorijā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju.



Pievienotās

vērtības nodoklis

 Uzsākot sistemātiski, pastāvīgi, par atlīdzību 

veikt ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 

apliekamus darījumus, fiziskā persona var 

reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā un 

maksāt PVN, neskatoties uz to, ka nav 

sasniegts Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma noteiktais reģistrācijas slieksnis –

40 000 euro.

 Savukārt, ja fiziskās personas ar PVN 

apliekamo preču piegāžu un sniegto 

pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 

12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 40 000 euro, 

šai fiziskajai personai ir jāreģistrējas VID 

PVN maksātāju reģistrā un veiktie 

darījumi jāapliek ar PVN.

http://likumi.lv/doc.php?id=253451
https://www6.vid.gov.lv/PVN


Pievienotās

vērtības nodoklis

 Ja fiziskā persona veic preču iegādi Eiropas 

Savienības teritorijā un šo preču kopējā 

vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā 

sasniedz vai pārsniedz 10 000 euro, tai ir 

jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un 

veiktās iegādes jāapliek ar PVN. 

 Ja fiziskā persona sniedz pakalpojumus citas 

dalībvalsts nodokļa maksātājam, kuru 

sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

19.panta pirmo daļu, tai pirms šo 

pakalpojumu sniegšanas ir jāreģistrējas VID 

PVN maksātāju reģistrā.



https://www6.vid.gov.lv/PVN


Pievienotās

vērtības nodoklis

 Ja fiziskā persona no citas dalībvalsts vai no 

jebkuras trešās valsts vai trešās teritorijas 

personas, kas neveic saimniecisko darbību 

iekšzemē, saņem pakalpojumus, kuru 

sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

19.panta pirmo daļu, tai pirms šo 

pakalpojumu saņemšanas ir 

jāreģistrējas VID PVN maksātāju 

reģistrā un jāaprēķina PVN.

https://www6.vid.gov.lv/PVN


Pamatlīdzekļu 

uzskaite

 Pamatlīdzekļi ir līdzekļi materiālā formā, 

kas paredzēti izmantošanai produkcijas 

ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, 

iznomāšanā, kuru derīgās lietošanas laiks ir 

ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība lielāka 

par 1000 euro, un kuri nav paredzēti 

pārdošanai. 

 Piemēram, fotoaparāts, dators, automobilis 

vai mēbeles, ēka u.c. 

 Nemateriālie ieguldījumi ir par samaksu

iegādātas vērtības, kam nav materiālas

formas un kuru derīgās lietošanas laiks ir

ilgāks par gadu. 

 Piemēram, datorprogrammu licences. 



Pamatlīdzekļu 

un nemateriālo 

ieguldījumu 

uzskaite

 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
iegādes un izveidošanas izdevumus, kā arī 
kapitālā remonta izmaksas reģistrē žurnāla 
23.ailē “Izdevumi, kas nav attiecināmi uz 
ienākuma nodokļa aprēķināšanu”, jo minētos 
izdevumus attiecina uz saimnieciskās darbības 
izdevumiem, aprēķinot nolietojumu.

 Ierakstus žurnālā veic, pamatojoties uz 
darījuma partnera izsniegtu kases čeku, kvīti, 
kases ieņēmumu vai izdevumu ordera kopiju, 
norakstu, kvīti vai citu ārēju attaisnojuma 
dokumentu. 

 Žurnāla 23.ailē “Izdevumi, kas nav attiecināmi 
uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu” norāda arī 
izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskajā 
darbībā izmantoto nemateriālo ieguldījumu un 
pamatlīdzekļu iegādi (izdevumus, kurus ietver 
pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā 
ieguldījuma sākotnējā vērtībā).



 Saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaiti un to 

nolietojuma aprēķināšanu veic, aizpildot attiecīgās nolietojuma aprēķina veidlapas.

 Katram pamatlīdzeklim, kā arī nemateriālajam ieguldījumam iekārto savu nolietojuma aprēķina 

veidlapu.



Pamatlīdzekļu 

un nemateriālo 

ieguldījumu 

sākotnējā vērtība

 Pamatlīdzekli uzskaita tā sākotnējā vērtībā, tas 
ir, iegādes izmaksās.

 Pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā 
ieguldījuma sākotnējā vērtībā ietver: • 
pirkšanas cenu; 

 citus tiešos izdevumus (piemēram, 
pamatlīdzekļa piegādes izdevumus līdz tā 
izmantošanas vietai, pamatlīdzekļa 
sagatavošanas izdevumus paredzētajai 
izmantošanai, kā arī samaksātos muitas 
maksājumus);

 • saņemto aizņēmumu procentus, kas 
samaksāti par periodu līdz objekta lietderīgās 
izmantošanas uzsākšanai.

 Sākot pamatlīdzekli vai nemateriālo 
ieguldījumu izmantot saimnieciskajā darbībā, 
turpmāk samaksātos aizņēmuma procentus 
iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos. 



 Ja  ir reģistrēts nodokļa maksātājs, pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā 

neietver PVN summu, savukārt, ja ir nereģistrēts nodokļa maksātājs, PVN summu ieskaita 

pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā. 

 Ja pamatlīdzekli nomā ar izpirkuma tiesībām, iegādātā pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību veido arī 

izdevumi, kas saistīti ar pamatlīdzekļa iegādi, it kā pamatlīdzeklis būtu nomnieka īpašums.



 Ja saimnieciskajā darbībā kā pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot) personisko mantu, kas pirkta pirms 

saimnieciskās darbības uzsākšanas, pamatojot šīs mantas iegādes izdevumu summu ar tās iegādes laikā 

saņemtajiem attaisnojuma dokumentiem, par šāda pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību uzskata minētās 

mantas atlikušo vērtību datumā, kad pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot) saimnieciskajā darbībā.

 Šāda pamatlīdzekļa atlikušo vērtību, kas iegādāts līdz 2017.gada 31.decembrim aprēķina saskaņā ar 

likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu.

 Atlikušo vērtību pamatlīdzeklim, kas iegādāts no 2018.gada 1.janvāra, aprēķina saskaņā ar likumu 

"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (11.5 pants) un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra 

noteikumiem Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", 

ņemot vērā mēnešu skaitu līdz dienai, kad pamatlīdzekli sāk izmantot saimnieciskajā darbībā.



 Ja saimnieciskajā darbībā izmantotajam pamatlīdzeklim nav iegādes dokumenta, pamatlīdzeklis iegūts 

ziedojuma, dāvinājuma vai mantojuma veidā, pamatlīdzeklim iekārto uzskaites kartīti, kurā vērtību 

nenorāda.

 Ja radušies izdevumi, kas saistīti ar saimnieciskajā darbībā izmantotajam pamatlīdzeklim veiktajiem 

uzlabojumiem, tā atjaunošanu vai rekonstrukciju, kas būtiski palielina pamatlīdzekļa ražošanas 

potenciālu vai pagarina šī pamatlīdzekļa ekspluatācijas laiku, šādus izdevumus uzskaita kā šī 

pamatlīdzekļa vērtības palielināšanos un aprēķina nolietojumu tādā pašā kārtībā, kāda noteikta 

attiecīgajam pamatlīdzeklim saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5pantu.



 Aprēķinot saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu, saimnieciskajā darbībā izmantotajiem 

pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti no 2018.gada 1.janvāra, nolietojuma norakstīšanai pielieto vienu no 

šādām metodēm, kuru ir tiesības mainīt ne biežāk kā vienu reizi 10 gados:

 • nosaka pamatlīdzekļu taksācijas perioda nolietojumu procentos (degresīvā metode):

 • ēkām, būvēm, ilggadīgajie stādījumiem— 5 procenti, 

 • skaitļošanas iekārtām un to aprīkojumam, tai skaitā drukas ierīcēm, informāciju sistēmām, datoru 

programmproduktiem un datu uzkrāšanas iekārtām, sakaru līdzekļiem, kopētājiem un to aprīkojumam 

— 35 procenti, 

 • pārējiem pamatlīdzekļiem — 20 procenti; 



 vai • nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku gados (lineārā metode):

 ēkām, būvēm, ilggadīgiem stādījumiem — 35 gadi, 

 • skaitļošanas iekārtām un to aprīkojumam, tai skaitā drukas ierīcēm, informāciju sistēmām, datoru 

programmproduktiem un datu uzkrāšanas iekārtām, sakaru līdzekļiem, kopētājiem un to aprīkojumam 

— 3 gadi, 

 • pārējiem pamatlīdzekļiem — 5 gadi.



 Pamatlīdzekļiem, kuri ir iegādāti līdz 2017. gada 31. decembrim, pamatlīdzekļa nolietojuma 

aprēķināšanai izvēlas vienu no aprēķināšanas metodēm, kuru nevar turpmāk mainīt:

 1) pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinā piemērot nolietojuma likmi divkāršā apmērā vai koeficientu (t.i. 

atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13. pantā (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. 

gada 31. decembrim) noteiktajai kārtībai; 

 2) nepiemērot nodokļa likmei noteikto divkāršo apmēru un koeficientu. 

 Nolietojuma aprēķinā izmantojot likmi divkāršā apmērā, taksācijas perioda nolietojuma summu 

aprēķina no katra pamatlīdzekļa atlikušās vērtības pirms taksācijas perioda nolietojuma atskaitīšanas.



Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas noraksta sistemātiski, pēc 
lineārās (vienmērīgās) metodes koncesijām – 10 gados, patentiem, licencēm 
un preču zīmēm – piecos gados.

Ja  piederošo pamatlīdzekli saimnieciskajā darbībā izmanto daļēji, tā 
vērtības nolietojumu nodokļa aprēķināšanas vajadzībām aprēķina 
proporcionāli attiecīgā pamatlīdzekļa izmantošanai saimnieciskajā darbībā.

Ja minēto proporciju nevar objektīvi noteikt un to nepamato dokumentāli, 
saimnieciskās darbības izdevumos iekļauj 50 % no aprēķinātā pamatlīdzekļa 
nolietojuma.

Ja  aprēķina personiskā vieglā automobiļa vērtības nolietojumu, izdevumos 
ietver aprēķināto nolietojumu proporcionāli saimnieciskās darbības 
vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, bet ne vairāk par 70 %. 



 Ja attiecīgā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās 

nepārsniedz 75 euro, pamatlīdzeklis pilnībā tiek izslēgts no pamatlīdzekļu uzskaites reģistriem un tam 

tiek pārtraukts rēķināt nolietojumu.



Biznesa plāna gatavošana

 Tirgus izpēte, konkurentu apzināšana, noieta tirgus aprēķins

 Nepieciešamo ieguldījumu aprēķināšana

 Naudas plūsmas plānošana



NAUDAS 

PLŪSMA

➢ Priekšapmaksas projektiem

➢ Ja nav prasības pēc atsevišķa bankas konta 

atvēršanas, tad saņemto priekšapmaksu var 

teorētiski izmantot citu projektu 

finansēšanai;

➢ Varētu būt prasības par to, lai zināms %

priekšapmaksas būtu iztērēts pirms nākamā 

maksājuma pieprasīšanas.

➢ Pēcapmaksas projekti

➢ Var mēģināt atlikt lielākos maksājumus uz 

projekta beigu periodu, lai līdzekļi 

jāaizņemas uz īsāku periodu;

➢ Var pārlikt pēcmaksājuma nastu uz 

piegādātāja pleciem;



NAUDAS 

PLŪSMA

 Ja   finansējums   pārskata   perioda beigās vēl 
nav saņemts, bet gada pārskata  sagatavošanas  
brīdī  ir  jau  zināms,  ka  tas  ir  saņemts,  
piemēram, gada pārskatu sagatavo martā, bet 
finansējums  saņemts  pēc  pārskata  gada  
janvārī,  saņemto  finansējumu  var ieskaitīt   
pārskata   gada   ieņēmumos 

 Ja finansiālais atbalsts tiek saņemts kā  
kompensācija  par  jau  paveiktajām darbībām,  
piemēram par  veiktiem eksporta   darījumiem,   
par   zaudējumiem   stihiskās   nelaimēs   u.tml.,   
saņemto   atbalstu   ieskaita   ieņēmumos tajā 
periodā, kad tas ir saņemts. 

 Gadījumos,   kad   finansējums   vēl nav  
saņemts,  bet  ir  droši  zināms,  ka tas tiks 
saņemts, piemēram, ir saņemta  vēstule  ar  
administratīvo  lēmumu un administrējošā 
iestāde ir jau uzņēmusies saistības, to arī var 
ieskaitīt tā gada ieņēmumos, uz kuru šis 
finansē- jums attiecas.



NAUDAS 

PLŪSMA

 Ja  finansiālo  atbalstu  saņem  gan par  

ilgtermiņa  ieguldījumu,  gan  kārtējiem  

izdevumiem,  piemēram,  Projekta  ietvaros  

ir  paredzēts  daļēji  finansēt  gan  ēkas  

izbūvi,  gan  konsultantu  izdevumus,  tad  

proporcionāli tam,  kā  tiek  sadalīti  

izdevumi  starp ilgtermiņa  ieguldījumu  un  

kārtējām izmaksām,  noraksta  arī  saņemto  

finansiālo  atbalstu:

➢ to  daļu,  kas  attiecas uz ilgtermiņa 

ieguldījumu, noraksta  objekta  kalpošanas  

laikā  caur nākamo   periodu   ieņēmumiem,  

➢ bet to  daļu,  kas  attiecas  uz  kārtējiem  

izdevumiem,  ieskaita  ieņēmumos  jau 

pārskata gadā.



KAS 

JĀIEVĒRO?

Saskaņā ar Līgumu par projekta īstenošanu, 
finansējuma saņēmējam ir:

➢ jānodrošina atsevišķa ieņēmumu un 
izdevumu grāmatvedības uzskaite ar Projekta 
īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un 
izdevumiem, kas atbilst Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām un 
vispārpieņemtiem grāmatvedības kārtošanas 
principiem, 

vai 

➢ esošajā sistēmā jāievieš atsevišķi konti vai 
subkonti, kas nodrošina atsevišķu 
grāmatvedības uzskaiti un pārskatu par 
projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt 
visus projekta finansējuma avotus 
(ieņēmumus) un izdevumus, kas saistīti ar 
projektu un ir radušies projekta aktivitāšu 
īstenošanas laikā.



Dažas noderīgas saites

 https://blog.swedbank.lv/kalkulatori/darba-algas-kalkulators

 https://site-328509.mozfiles.com/files/328509/Olita_Biznesa_plans_Gulbene.pdf

 http://miljons.jal.lv/Documents/bp/ka_veidot_biznesa_planus.pdf

 https://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/loans/biz_plans_jaunam.pdf

https://blog.swedbank.lv/kalkulatori/darba-algas-kalkulators
https://site-328509.mozfiles.com/files/328509/Olita_Biznesa_plans_Gulbene.pdf
http://miljons.jal.lv/Documents/bp/ka_veidot_biznesa_planus.pdf
https://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/loans/biz_plans_jaunam.pdf
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Paldies par jūsu uzmanību!


