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• Vienotais konts (maksājumi vienā

2021. gada nodokļu
izmaiņas, ietekmēs
arī biedrību un
nodibinājumu
darbībugrāmatvedību!
Kādas būs nodokļu
izmaiņas 2021. gadā?
:

kontā, bet ne visi);
• Personāla atalgojums, nodokļi,
likmes;
• Atskaites, kam pievērst uzmanību
2020./2021.g.;
• NVO algu fonda un personāla
plānošana 2021. gadam;
• Līgumu sastādīšana ar iesaistītajām
personām kā tas ietekmēs biedrību
darbību un cenu par nepieciešamo
pakalpojumu;
• Citi jautājumi.

Nosaukums: Vienotais nodokļu
konts

Vienotais konts:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID).,
reģistrācijas Nr. 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts kase,
BIC kods TRELLV22
Konta numurs:

LV33TREL1060000300000

“Nodokļu maksātājs vienotajā nodokļu
kontā iemaksā šādus nodokļus, nodevas,
citus valsts noteiktos maksājumus
(nokavējuma naudas un soda naudas):
Nodokļi un
nodevas, kas
maksājami
vienotajā nodokļu
kontā, noteikti
likuma “Par
nodokļiem un
nodevām”
23.1 panta
piektajā daļā:

1) iedzīvotāju ienākuma nodokli;
2) uzņēmumu ienākuma nodokli;
3) pievienotās vērtības nodokli;
4) akcīzes nodokli;
5) dabas resursu nodokli;
6) izložu un azartspēļu nodokli;
7) valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas;
8) elektroenerģijas nodokli;
9) mikrouzņēmumu nodokli;
10) subsidētās elektroenerģijas nodokli;
11) uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;

Nodokļi un
nodevas, kas
maksājami
vienotajā nodokļu
kontā, noteikti
likuma “Par
nodokļiem un
nodevām”
23.1 panta
piektajā daļā:

12) valsts nodevu par numerācijas lietošanas
tiesībām;
13) patentmaksu;
14) maksājumus par valsts kapitāla
izmantošanu;
15) maksājumus saskaņā ar Eiropas
Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu
administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem
par nodokļu parādu piedziņu”;
16)Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētos
muitas maksājumus.
Muitas nodokļi vienotajā kontā būs
jāiemaksā, sākot ar 2023. gadu. Līdz tam
saglabājas līdzšinējā kārtība.

Nekustamā īpašuma nodokļi nav jāmaksā
vienotajā kontā.

Naudas attiecināšana pret saistību
nodokļa maksātāja grāmatvedībā
1.

2.

samaksa vienotajā nodokļu kontā
«nauda bankā» – «nauda nodokļiem vienotajā nodokļu kontā»
naudas sadalījums pa saistībām
(informācija no EDS (manuāli, XML))
«nauda nodokļiem vienotajā nodokļu kontā» - konkrētais saistību veids
(piemēram, PVN)

Laika periodā starp naudas iemaksu vienotajā nodokļu kontā un EDS sniegto informāciju par
naudas sadalījumu pa saistībām veikto maksājumu ieteicams uzrādīt šim nolūkam paredzētā
STARPKONTĀ,
ar ko papildināma grāmatvedības politika, kontu plāns un kontu korespondence.

Rindā uz apmaksu stājas atbilstoši

FIFO princips
Pirmais iekšā – pirmais ārā

Jebkurā laikā
iemaksātā nauda
tiek attiecināta
datumā, kad
iestājas
samaksas
termiņš

likumā noteiktajam deklarēšanas datumam.
Ja tie sakrīt – MK noteiktā prioritāšu kārtībā*

15.datums
Akcīzes
nodokļa
deklarācija.
Akcīzes
nodoklis

1.

17.datums
Darba
devēja
ziņojums.

17.datums
Darba
devēja
ziņojums.

Sociālais
nodoklis

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

2.

3.

20.datums
Uzņēmuma
ienākuma
nodokļa
deklarācija
UIN

4.

20.datums

Iekšzemes
pievienotās
vērtības
nodokļa
deklarācija

23.datums

PVN

5.

*Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.661
«Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai»

Nosedz
1. – 5.

Pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu
nodokli

jāiesniedz

līdz

katra

mēneša 15. datumam;

Atskaišu
iesniegšanas
kārtības izmaiņas:

darba

devēja

pārskata

ziņojums

jāiesniedz

mēnesim

līdz

sekojošā

mēneša 17. datumam;
pašnodarbinātas
jāiesniedz

līdz

personas

ziņojums

ceturksnim

sekojošā

mēneša 17. datumam;
elektroenerģijas

nodokļa

deklarācija

jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.

Pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu

Atskaišu
iesniegšanas
kārtības izmaiņas
un samaksas
termiņš:

ienākuma nodokļa, akcīzes nodokļa un
dabas resursu nodokļa deklarācijām.

saglabājas līdzšinējie termiņi līdz
20. datumam,
Visiem VID administrētajiem regulārajiem
iekšzemes nodokļiem būs ir viens samaksas
termiņš – katra mēneša 23. datums.

Kāds ir minimālās
darba algas apmērs?

No 2021. gada minimālā alga
tiek palielināta no 430 eiro līdz
500 eiro mēnesī.

Neapliekamo minimumu
piemēros nodokļu
maksātājiem, kuru gada
ienākumi nepārsniegs
21 600 eiro jeb 1800 eiro
mēnesī.

Ienākuma gūšanas vietā, kur
iesniegta algas nodokļa grāmatiņa,
piemēro VID prognozēto mēneša
neapliekamo minimumu (konkrēta
summa no darba algas, kas netiek
aplikta ar nodokļiem).
Šo informāciju VID, izmantojot
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu,
paziņo darba devējam katru gadu
līdz 1.janvārim un līdz 1.augustam.
Tātad VID divas reizes gadā katram
nodokļu maksātājam, ņemot vērā
iepriekš saņemtā ienākuma
apmēru, aprēķinās īpaši viņam
noteiktu naudas summu, kas netiks
aplikta ar nodokļiem

EDS kā rīkoties?

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju
tiek ieviestas minimālās

obligātās iemaksas.

Ja alga ir mazāka par Ministru
kabineta noteikto minimālo algu 500
eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī,
darba devējam (t.sk.
pašnodarbinātajam un
mikrouzņēmuma nodokļa
maksātājam) par darba ņēmējiem
jāmaksā minimālās obligātās
iemaksas.
Personai, kura ir nodarbināta pie
vairākiem darba devējiem vai
vienlaikus ir darba ņēmēja un
pašnodarbinātā, ienākumus summē,
lai noteiktu, vai tie ir minimālajā
apmērā.

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju
tiek ieviestas minimālās

obligātās iemaksas.

VSAA triju mēnešu laikā pēc attiecīgā
ceturkšņa beigām aprēķina minimālās
obligātās iemaksas, kas papildus jāveic
darba devējam un līdz trešā mēneša 20.
datumam paziņo to Valsts ieņēmumu
dienestam.
VID vienas darba dienas laikā informē
darba devēju elektroniskajā deklarēšanās
sistēmā par VSAA aprēķinātajām
minimālajām iemaksām.
Darba devējam ir pienākums līdz ceturkšņa
trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma
saņemšanas veikt minimālās obligātās
iemaksas par darba ņēmējiem (vispārējā
gadījumā piemēro likmi 34,09%).

1) notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības
atņemšanas soda izciešanas laikā;

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju
tiek Minimālās obligātās
iemaksas neveic par:

.

2) personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas
dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju,
vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija
(t.sk. priekšlaicīgi);
3) personu ar I un II grupas invaliditāti;
4) personu, kuras pašas vai laulātā algas
nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav
sasniedzis triju gadu vecumu;
5) personu, kuras pašas vai laulātā algas
nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk
bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24
gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir
jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns
turpina vispārējās, profesionālās, augstākās
vai speciālās izglītības iegūšanu;

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju
tiek Minimālās obligātās
iemaksas neveic par:

6) personu, kuras pašas vai laulātā
algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts
nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir atzīts par
personu ar invaliditāti;
7) personu līdz 24 gadu vecumam,
kura mācās vispārējās, profesionālās,
augstākās (pilna laika studijās) vai
speciālās izglītības iestādē, izņemot
laiku, kad attiecīgā persona ir
pārtraukusi mācības vai studijas;

8) personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

Sākot ar 2021.gada
1.jūliju tiek Minimālās
obligātās iemaksas
neveic par:

9) personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam
un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā
uzņēmuma statuss;
10) personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa
(bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta
pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes
pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai
Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta
ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz
18 gadu vecumam;
11) laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta
saimnieciskā darbība;
12) sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa
maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja
ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba
devēja ārvalstnieka.

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka*

10,50

VSAOI likmes
2021

34,09**

9,25

20,77 30,02

9,76

1,94

8,87

19,93 28,80

7,67

17,2

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja –
ārvalstnieka* –, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma
pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)
Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja –
ārvalstnieka* –, kurš ir:
•
izdienas pensijas saņēmējs;
•
invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs

23,59

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas
laikā un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma
pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

4

31,70

24,91
27,20

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts
sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem
nosacījumiem

24,91

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts
sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem
nosacījumiem un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma
pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

–

–

31,07

–

–

29,36

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

–

–

26,59

Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka

–

–

31,83

Pašnodarbinātais
Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts
vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai
priekšlaicīgi)

Biedrību un
nodibinājumu
reģistrs

Uzņēmējdarbības formas

BIEDRĪBU, nodibinājumu SADARBĪBAS VEIDI.

2021.gadu līdz 3000 EUR

Patentmaksa

Paziņo par
saimnieciskās darbības
nereģistrēšanu
Paliek spēkā!

Parastā kārtība
Mikrouzņēmuma
nodoklis

Nodoklis par ienākumiem no
saimnieciskās darbības

No 2021. gada tiek atcelts patentmaksas
maksāšanas režīms
saglabājot
vienīgi
patentmaksas iespēju:

Patenta
maksātājs no
01.01.2021

samazinātās

– vecuma pensionāriem
– personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.
Samazinātā patentmaksa ir 17 eiro gadā vai
deviņi eiro pusgadā.
2021. gadā tie nodokļu maksātāji, kas
līdz 2020. gada 31. decembrim,
patentmaksas režīmu varēs piemērot arī
2021. gadā laika periodā, par kādu tika veikta
patentmaksa, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada
31. decembrim

Saimnieciskās darbības veicējs
(fiziska persona)

Jāizvēlas
nodokļu
maksāšanas
režīms
2020

Saimnieciskās darbības veicējs izvēlas vienu no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas
veidiem:
• nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās
darbības;
•samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu
saimnieciskās darbības veikšanu;

Uzņēmums
(juridiska persona) SIA, A/s
Uzņēmējiem ir saistoši
Latvijā maksājamie nodokļi
un nodevas:
•uzņēmumu ienākuma
nodoklis;

•mikrouzņēmumu nodoklis;

•iedzīvotāju ienākuma

•maksāt nodokli, paziņojot par saimnieciskās
darbības nereģistrēšanu

nodoklis;

Ja esat pats sev darba devējs, noteiktos
gadījumos jums ir jāveic par sevi valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.

•valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas.

Saimnieciskās darbības veicējs var izvēlēties vienu no nodokļu
maksāšanas veidiem 2020:

Maksāt VSAOI
un IIN no
saimnieciskās
darbības
ienākuma
vispārējā
kārtībā

Kļūt par
samazinātās
Pieteikt
paziņoto saimnie
patentmaksas
cisko darbību (bez
maksātāju, ja
saimnieciskās
ir pensionārs vai
Maksāt
persona ar 1. vai
darbības
Mikrouzņēmuma
2.grupas
reģistrācijas, ja
nodokli
gūst ienākumu
invaliditāti, par
no īpašuma un
atsevišķu veidu
nav būtisku
saimnieciskās
darbības
izdevumu)
veikšanu

Nodokļu
maksātājs/
Saimnieciskā
darbība parastā
kārtība

Reģistrējas VID
Ieņēmumi-Izdevumi
lielāki
500 eur
Pašnodarbināta persona = sociālo iemaksu
veicējs

Līguma veidi:
ü Pakalpojuma

 Gada ienākumu deklarācija 01.06.2021

ü Sadarbības

 Pašnodarbinātā ziņojums

ü Uzņēmuma

17.04., 17.07., 17.10., 17.01.

ü Citi.

 Kvīšu atskaite
15.04., 15.07., 15.10., 15.01.

Obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem līdz
30.06.2020

Ienākumi 500 euro un
vairāk

Ienākumi zem
500
euro

Obligāto iemaksu objektu, kas nav mazāks Obligātās iemaksas
pensiju apdrošināšanai
par 500 eiro reizina ar 31,07 % (likme,
(5% no faktiskajiem
kas noteikta pašnodarbinātajiem)
+
ienākumiem)
iemaksas pensiju apdrošināšanai
(5% no ienākumiem, kuri nav mazāki par
500 eiro un faktisko ienākumu starpības)

Ienākumi zem
50 euro (no
gada sākuma)
Obligātās iemaksas
neveic.

Ja ienākumi mēnesī sasniedz
minimālās algas apmēru

Ja ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas
apmēru

500 eiro un vairāk

mazāk par 500 eiro

Obligāto iemaksu objektu, kas
nav mazāks par 500 eiro reizina
ar 31,07 % (likme, kas noteikta
pašnodarbinātajiem)līdzšinējā
kārtībā
+
iemaksas pensiju
apdrošināšanai
(10% no ienākumiem, kuri nav
mazāki par 500 eiro un faktisko
ienākumu starpības)

obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai
(10% no faktiskajiem ienākumiem,

No 01.07.2021
Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs,
prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības
nesasniegs minimālo obligāto iemaksu objektu ceturksnī
(1500 eur), tad viņam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam
apliecinājums par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:
1) 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
2) 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis VID apliecinājumu,
pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas pensiju
apdrošināšanai 10 procentu apmērā no ienākuma (ieņēmumiizdevumi).
Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID minēto apliecinājumu, tad
Aģentūra aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus
jāveic pašnodarbinātajam, un līdz 2022. gada 20. martam paziņo
par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam.
Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnim attiecas arī uz
saimnieciskās darbības veicēju- mikrouzņēmuma nodokļa
maksātāju.

Likumā noteiktām personu grupām minimālās obligātās iemaksas
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 likmes
2021

** Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likme un tās sadalījums starp darba
devēju un darba ņēmēju, kā arī pašnodarbināto un
autoratlīdzības saņēmēju pensiju apdrošināšanas
minimālo iemaksu likme ir noteikta likumā “Par
valsts sociālo apdrošināšanu”.

Autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai
līdz 2021.gada 30.jūnijam

–

Pašnodarbinātā valsts pensiju apdrošināšanai līdz
2021.gada 30.jūnijam

–

–

5,00**

Pašnodarbinātā, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja un
autoratlīdzības saņēmēja minimālo valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai (valsts
pensiju apdrošināšanai) no 2021.gada 1.jūlija

–

–

10,00**

5,00**

–

VSAOI likmes
2021

** Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likme un tās sadalījums starp darba
devēju
un
darba
ņēmēju,
kā
arī
pašnodarbināto un autoratlīdzības saņēmēju
pensiju apdrošināšanas minimālo iemaksu
likme ir noteikta likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”.

Autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai
līdz 2021.gada 30.jūnijam

–

Pašnodarbinātā valsts pensiju apdrošināšanai līdz
2021.gada 30.jūnijam

–

–

5,00**

Pašnodarbinātā, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja un
autoratlīdzības saņēmēja minimālo valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai (valsts
pensiju apdrošināšanai) no 2021.gada 1.jūlija

–

–

10,00**

5,00**

–

VSAOI likmes
2021

** Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likme un tās sadalījums starp darba
devēju
un
darba
ņēmēju,
kā
arī
pašnodarbināto un autoratlīdzības saņēmēju
pensiju apdrošināšanas minimālo iemaksu
likme ir noteikta likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”.

Autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai
līdz 2021.gada 30.jūnijam

–

Pašnodarbinātā valsts pensiju apdrošināšanai līdz
2021.gada 30.jūnijam

–

–

5,00**

Pašnodarbinātā, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja un
autoratlīdzības saņēmēja minimālo valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai (valsts
pensiju apdrošināšanai) no 2021.gada 1.jūlija

–

–

10,00**

5,00**

–

Pašnodarbinātais, kurš ieguvis radošās personas
statusu
Atbilstoši Radošo personu statusa un profesionālo
radošo organizāciju likuma 12. pantam.
Obligāto iemaksu objekts gadā ir mazāks par 6000
EUR, minimālo obligāto iemaksu veikšanai ir tiesīgs
lūgt finanšu atbalstu
Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta
pasākumu programmā.
Valsts kultūrkapitāla fonds minimālās obligātās
iemaksas par pašnodarbināto veic valsts sociālās
apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Likmes gada ienākumam 2021.gadā:
20% – gada ienākumam līdz 20 004

euro;

23% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet
nepārsniedz 62 800 euro
Samaksā Fiziskā persona iesniedzot GID!!!
31,00% – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800
euro.
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Paziņo par saimnieciskās
darbības nereģistrēšanu
1. Ienākumu gūst no īpašuma (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), fiziskajai personai ir pienākums par to
informēt VID piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas:
2. Ienākumu gūst no piemājas saimniecības vai personīgās
palīgsaimniecības, vai no sēņošanas, ogošanas, savvaļas
ārstniecības augu un ziedu vākšanas vai nemedījamās sugas
indivīda – parka vīngliemezis (Helix pomatia) – ieguves
(ienākums kopā nevar pārsniegt 3000 euro gadā).

Paziņo par
saimnieciskās
darbības
nereģistrēšanu
Uz šo līgumu pamata VID reģistrē
nodokļu maksātājam saimnieciskās
darbības ienākuma noteikšanu
atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 11.
panta divpadsmitajai daļai.

Piemērotākās uzņēmējdarbības formas izvēle
Tiesisko formu salīdzinājums:

Parastais režīms

Mikro uzņēmuma
nodokļa maksātāji.

SIA,
IK,

SIA,

Saimnieciskā darbības
veicējs –(SD),

IK,

Z/S

Saimnieciskā darbības
veicējs –(SD),
Z/s

 MUN apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 40 000 euro.

Izmaiņas
mikrouzņēmuma
nodokļa likumā.

Ja mikrouzņēmums kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu
PVN maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības
nodokļa likumu, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu.";
 Likme:
– 25% no apgrozījuma (ieņēmumiem) GADĀ līdz 25000 eur
– 40% virs apgrozījuma (ieņēmumiem) GADĀ 25000 eur.
 mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs - mikrouzņēmuma
īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusu."
 Alga

eur,
.

Bet ja ir?

Mikrouzņēmuma
nodokļa darbinieki
2.1
pants.
Mikrouzņēmuma
darbinieka
ienākums
no
mikrouzņēmuma
Ja mikrouzņēmumam ir darbinieks,
darbinieka
ienākumus
no
mikrouzņēmuma
apliek
ar
iedzīvotāju
ienākuma
nodokli
(algas nodokli) saskaņā ar likumu
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
un darbinieku apdrošina kā darba
ņēmēju saskaņā ar likumu "Par
valsts sociālo apdrošināšanu".»

Piemēram, darba alga 500 eur Bruto (ar ANG):
NETO ALGA (UZ ROKAS)

Sociālais nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Sociālais nodoklis, darba
devēja daļa
Uzņēmējdarbības riska valsts
nodeva
Darba devēja izdevumi
kopā

358.00 EUR

10.5%

52.50 EUR

20%

89.50 EUR

23.59%

117.95
EUR
0.36 EUR
618.31
EUR

2.
ceturksni,
mikrouzņēmumu
nodokļa likme apgrozījumam līdz
18 750 euro ir 25 procenti, bet
apgrozījuma daļai, kas pārsniedz
18 750 euro, - 40 procenti;

ATSKAITES

2) 3. ceturksni, mikrouzņēmumu
nodokļa likme apgrozījumam līdz 12
500 euro ir 25 procenti, bet
apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12
500 euro, - 40 procenti;

3) 4. ceturksni, mikrouzņēmumu
nodokļa likme apgrozījumam līdz
6250 euro ir 25 procenti, bet
apgrozījuma daļai, kas pārsniedz
6250 euro, - 40 procenti."

8. pants.
Mikrouzņēmumu
nodokļa sadales
kārtība

 (1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja valsts
budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa
ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienests
attiecina šādi:
1) 80 procenti - valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas;
2) 20 procenti - iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
(2) Valsts ieņēmumu dienests mikrouzņēmumu
nodokļa ieņēmumus atbilstoši šā panta pirmajā
daļā noteiktajam sadalījumam attiecina katru
darbdienu.

Uzdevums

Uzņēmums, kas ir MUN, NAV PVN maksātājs.
3 darbinieki ar darba algu 600 eur (bruto, neto)
apgrozījums mēnesī ir 2500 eur mēnesī,
izdevumi telpu noma 200 eur ik mēnsesi,
sakaru izdevumi 15 eur,
biroja izdevumi 30 eur mēnesī,
programmatūra, darotaprīkojums, darba vietas iekārtotas
iepriekšs.

APRĒĶINS
Nodokļu maksāšana SIA, IK , SD Mikrouzņēmuma nodoklis

Ieņēmumi

Izdevumi:
Mikrouzņēmuma nodoklis 15%
Mikrouzņēmuma nodoklis 25%
Mikrouzņēmuma nodoklis virs 25000 eur
40%
Alga (600 eur*3 darbinieki*12 mēneši)
Sakari (15 eur*12 mēn.)
Biroja noma (200 eur*12 mēn)
biroja izdevumi (30 eur*12 mēn)

2020

30000
4500

2021 a

2021 b

2021 c

30000

30000

30000

6250

6250

6250

21600
180
2400
360

2000
2000
2000
29448,72 24154,20 14400
180
180
180
2400
2400
2400
360
360
360

kopā izdevumi:
Peļņa:

29040
960

40638,72 35344,2
-10638,72 -5344,2

Kopā nodokļi

4500

8250

8250

25590
4410
8250

d) pāriet uz vispārējo režīmu
3 darbinieki 600 eur NETO ANG
Aprēķina rezultāts Neto alga 600 eur Ar ANG

Bruto alga (uz papīra) vienam darbiniekam
Sociālais nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālais nodoklis, darba devēja daļa
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Darba devēja izdevumi kopā

Darba algas izmakas no 01.01.2021-31.12.2021
= 1036.04eur *3darbinieki*12 mēneši=

Nodokļi pa
Viena
gadu 3
mēneša
darbiniekiem
838 EUR aprēķins
10.5%
87,99
3167,64
20%
150
5400
23.59%
197,68
7116,48
0,36
12,96
1036,04
37297,44

3108,12

37297,44

F) Viens cilvēks parastā SIA E) pāriet uz vispārējo režīmu ar minimālo
algu 500 eur 1 darbiniekiem ANG

2020

Ieņēmumi

30000

2021F

Nodokļi
pa gadu
1
darbinieks

30000

Izdevumi:
Mikrouzņēmuma nodoklis 15%
Mikrouzņēmuma nodoklis 25%
Mikrouzņēmuma nodoklis virs 25000
eur 40%
Alga (600 eur*1 darbinieki*12
mēneši)
Sakari (15 eur*12 mēn.)
Biroja noma (200 eur*12 mēn)
biroja izdevumi (30 eur*12 mēn)

4500

7200
180
2400
360
14640
15360

kopā izdevumi:
Peļņa:

Kopā nodokļi

4500

7419,7
180
2400
360
10360
19640

3123,7

Neto alga (uz rokas)

358.0
0 EUR

Sociālais nodoklis

10.5
%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālais nodoklis, darba devēja
daļa
Uzņēmējdarbības riska valsts
nodeva
Darba devēja izdevumi kopā

20%
23.5
9%

52,5

630

89,5

1074

117,95

1415,4

0,36

4,32

618,31

7419,72

Aurtoratlīdzības

Līdz 2021. gada 1.
jūlijam autoratlīdzību
saņēmējiem
saglabājas līdzšinējā
nodokļu maksāšanas
kārtība un likmes.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim
autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā
saimnieciskās darbības veicējam:

No 2021.
gada 1.
jūlijam

➢ autoratlīdzības izmaksātājs (kas nav kolektīvā
pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējis
saimniecisko darbību, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli
izmaksas vietā, nepiemērojot izdevumu normas, un iemaksā
to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas
mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā, piemērojot likmi:
- autoratlīdzības ieņēmumiem līdz 25 000 eiro – 25 %;
- autoratlīdzības ieņēmumiem, virs 25 000 eiro, – 40 %.
No autoratlīdzības aprēķinātais un iemaksātais nodoklis, kas
ieturēts, piemērojot 25 % un 40 % likmi, tiek sadalīts: ➢ 80 %
– VSAOI ; ➢ 20 % – IIN.

https://www.vid.gov.lv/lv/esmuautoratlidzibas-sanemejs

Darba līgums

Darbinieks
DD maksā nodokļus
(10%+23,59%*) Sociālais

Statuss – Kas Tu esi un kādu
nodokļu nomaksa jāveic?
Uzņēmuma līgums

A

Autoratlīdzības
Līguma summa

20% IIN vai 23%
Slimības lapa A (2-10 dienai)

DD maksā nodokļus (10%+23,59%*)
Sociālais

B lapa (VSAA)

20% IIN vai 23%

Atvaļinājums 4 kal. Ned.

Darba stāžs

Darba stāžs

B lapa (VSAA)

Darba alga 2 mēnesī

Atlīdzība

01.07.2020 obligāti jābūt
algai no 500 EUR vai
ceturksnī 1500 EUR

Īslaicīgiem darbiem, projektiem

-Attaisnoto izdevumu norma
-20% IIN vai 23%
(no līguma summas)
=izmaksātā summa
Līguma summa+ 5% VSAOI –
pensiju apdrošināšanai
(1.pensiju līmenis) izmaksātājs!!!
Regulē speciālie likumi
Līdz 30.06.2021.

 Samazināts reģistrēšanās slieksni 40000€ 12
mēnešu periodā.

PVN

 Diezgan daudz izmaiņas imports, eksports
u.c.




Jāatšifrē darījumi no 150€
noteikta PVN 5 procentu likme Latvijai
raksturīgiem augļiem, dārzeņiem un ogām.

VID datubāzes
Nodokļa parāds
Noteikts nodokļa parāda apmērs: >150 EUR

Paldies

Lai izdodās!

Linda Miezīte
SIA Mensarius, valdes priekšsēdētāja
linda@mensarius.lv
M: 29715835
www.mensarius.lv
www.gramatvedibabiznesam.lv

Mensarius
Grāmatvedība
biznesam
Finanšu
kompānija
Mensarius

Konsultācijas (juridiskās,
nodokļu, biznesa modeļa
izveide, grāmatvedības);
Grāmatvedības ārpakalpojumi;
Esi pats sev grāmatvedis –
vienkāršā ieraksta uzskaite.
Grāmatvedības programmu
“Zalktis” un MONEO apmācība

