Informatīvais materiāls
Informācija darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti pie vairākiem
darba devējiem
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti
pie vairākiem darba devējiem, elektronisko algas nodokļa grāmatiņu (turpmāk –
Grāmatiņa) iesniedz tajā ienākuma gūšanas vietā, kura tiek uzskatīta par
galveno. Darba vietā, kurā ir iesniegta Grāmatiņa, sākot ar 2018.gadu, nodokļu
maksātāja darba algai tiek piemērots Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais
mēneša neapliekamais minimums (turpmāk – mēneša neapliekamais minimums)
un atvieglojumi (2019.gadā – 230 euro mēnesī par apgādībā esošu personu),
pamatojoties uz Grāmatiņā norādīto informāciju.
Darba devējs, pie kura ir iesniegta Grāmatiņa, no darba ņēmējam
aprēķinātās darba algas ietur valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
darba ņēmēja daļu (2019.gadā iemaksu likme ir 11 %) un iedzīvotāju ienākuma
nodokli (2019.gadā nodokļa likme mēneša ienākumam līdz 1667 euro ir 20 %
un mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro, – 23 %). Pamatojoties uz
darbinieka rakstveida iesniegumu ienākuma izmaksātājam vai veiktu atzīmi
grāmatiņā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli 23%.
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais objekts tiek samazināts par
nodokļa maksātāja mēneša neapliekamā minimuma un atvieglojumu summu. Ja
atvieglojumu summa pārsniedz 1667 euro, aprēķināto nodokļa apmēru samazina
par nodokli, kurš aprēķināts, atskaitījumu summu, kas pārsniedz 1667 euro,
reizinot ar 20 % nodokļa likmi.
Mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus nodokļa maksātājam ir
tiesības piemērot tikai vienā ienākuma gūšanas vietā, kurā ir iesniegta
Grāmatiņa. Ir noteikts gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro
neapliekamo minimumu (2019.gadā – 13 200 euro).
Darba devējs, pie kura nav iesniegta Grāmatiņa, no darba ņēmējam
aprēķinātās darba algas ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 % apmērā.
Uzmanību!
 Sākot ar 2018.gadu, fiziskā persona vienlaikus var tikt nodarbināta
kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā.
Attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem, kuri ir nodarbināti pie
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 2017.gada 31.decembrī, ir noteikts pārejas
periods. Tie varēs turpināt strādāt šajos mikrouzņēmumos arī 2018.gadā.

Savukārt, ja tie turpinās strādāt vairāk nekā vienā mikrouzņēmumā arī
2019.gadā, tad šiem mikrouzņēmumiem nodokļa likmei papildus būs jāmaksā
divi procentpunkti par katru šādu darbinieku un ar 2020.gadu šie
mikrouzņēmumi zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.
 Mikrouzņēmuma darbiniekam nav tiesību piemērot neapliekamo
minimumu un atvieglojumus tajā periodā, kurā tas ir mikrouzņēmuma
darbinieks.
 Ja nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma darbinieks, Grāmatiņu
nevar iesniegt nevienā ienākuma gūšanas vietā. Ja Valsts ieņēmumu dienesta
rīcībā būs informācija par mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšanu,
Grāmatiņa automātiski tiks izņemta no ienākuma gūšanas vietas.
Plašāka informācija par Grāmatiņas lietošanu pieejama Valsts ieņēmumu
dienesta tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa” –
“Informatīvie un metodiskie materiāli” – “Metodiskais materiāls “Algas nodokļa
grāmatiņa””.
Darba devējs, kuram ir piešķirts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statuss, mikrouzņēmumu nodokli maksā no mikrouzņēmuma taksācijas perioda
apgrozījuma. Tādējādi mikrouzņēmuma darbinieks saņem tādu darba algu, kāda
tā ir noteikta darba līgumā, jo no mikrouzņēmuma darbinieka algas netiek
ieturēti nodokļi.
Mikrouzņēmumu nodoklī ietilpst gan valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, gan iedzīvotāju ienākuma nodoklis, gan uzņēmējdarbības
riska valsts nodeva, gan uzņēmumu ienākuma nodoklis. Aprēķinātais
mikrouzņēmumu nodoklis 2018.gadā tiek sadalīts, 80 % ieskaitot valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā, 18,8 % – iedzīvotāju ienākuma nodokļa
kontā, 0,1 % – uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā un 1,1 % –
uzņēmuma ienākuma nodokļa kontā.
Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka mikrouzņēmuma
darbiniekam, salīdzinājumā ar cita uzņēmuma darbinieku, par kuru valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek veiktas vispārējā kārtībā, var būt
ievērojami mazāks saņemamo valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu
(slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku un bezdarbnieku pabalstu, pensijas)
apmērs.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā Valsts ieņēmumu dienests aicina
zvanīt uz Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvā tālruņa numuru 67120000,
vērsties jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā vai uzdot
jautājumu rakstiski Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv
sadaļā “Kontakti” – “Uzdot jautājumu VID”.
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