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Mikrouzņēmumu nodoklis un
mikrouzņēmums
Mikrouzņēmumu nodoklis kā vienots nodokļa maksājums ietver šādus nodokļus:
1) nodokļus un nodevu par darbiniekiem:
• valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – obligātās
iemaksas);
• iedzīvotāju ienākuma nodokli;
• uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (turpmāk – riska nodeva);
2) nodokļus no saimnieciskās darbības ieņēmumiem:
• uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma
nodokļa maksātāja pazīmēm;
• mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma
saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs aprēķina un maksā mikrouzņēmumu
nodokli, nevis atsevišķi aprēķina un maksā budžetā iedzīvotāju ienākuma
nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, riska nodevu, kā arī neveic obligātās
iemaksas.

Mikrouzņēmumi – individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un
zvejnieku saimniecības un fiziskās personas, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā
(turpmāk – VID) kā saimnieciskās darbības veicējas, – grāmatvedību var kārtot:
• divkāršā ieraksta sistēmā, kur grāmatvedības kārtošanai piemēro Ministru
kabineta 2007.gada 8.maija noteikumus Nr.301 “Noteikumi par individuālo
komersantu finanšu pārskatiem” un atbilstoši šo noteikumu noteiktajām
prasībām VID iesniedz sagatavotu finanšu pārskatu;
• vienkāršā ieraksta sistēmā, kur grāmatvedības kārtošanai piemēro Ministru
kabineta 2007.gada 20.marta noteikumus Nr.188 “Kārtība, kādā individuālie
komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas
fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā
ieraksta sistēmā”.
Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu un izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir:
• individuālajam komersantam;
• individuālajam uzņēmumam, zemnieka vai zvejnieka saimniecībai (turpmāk –
individuālais uzņēmums);
• fiziskajai personai, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja;
• sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA).
Nodokļu maksātājs ir mikrouzņēmums, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:
• saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz
40 000 euro;
• mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī nav lielāks par pieciem
(darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus
darbiniekus);
• dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
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SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki (īpašnieki, dalībnieki un
darba attiecībās esošas fiziskās personas);
mikrouzņēmums nav personālsabiedrības biedrs.

1.piemērs
SIA ir divi valdes locekļi. Viens no SIA valdes locekļiem nav SIA dalībnieks.
SIA atbilst noteiktajiem mikrouzņēmuma kritērijiem, ja ar valdes locekli,
kurš nav SIA dalībnieks, ir noslēgts darba līgums.
Mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja
mikrouzņēmuma darbinieka ienākums šajā uzņēmumā nepārsniedz 720 euro mēnesī.
Ja fiziskā persona ir dalībnieks vairākās SIA, tiesības izvēlēties mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statusu ir tikai vienai no šīm sabiedrībām.
Ja fiziskā persona ir dalībnieks SIA un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks
vai individuālais komersants, vai fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās
darbības veicēja, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss var būt tikai vienai no
šīm saimnieciskās darbības formām.
2.piemērs
Jānis ir dalībnieks SIA “A” un SIA “B”, kā arī individuālais komersants
“IK Jānis”; Māris ir dalībnieks SIA “B” un SIA “C”. SIA “A”, SIA “B”,
“IK Jānis” un SIA “C” atbilst mikrouzņēmuma kritērijiem.
Ja SIA “B” ir izvēlējusies maksāt mikrouzņēmumu nodokli un saņēmusi VID
lēmumu par reģistrēšanu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā,
individuālais komersants “IK Jānis” un SIA “A” nav tiesīgi kļūt par
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.
3.piemērs
Jānis ir dalībnieks SIA “A” un SIA “B”, kā arī individuālais komersants
“IK Jānis”; Māris ir dalībnieks SIA “B” un SIA “C”.
Ja SIA “C” ir izvēlējusies maksāt mikrouzņēmumu nodokli un saņēmusi VID
lēmumu par SIA “C” reģistrēšanu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusā, individuālais komersants “IK Jānis” vai SIA “A” ir tiesīgi kļūt par
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.
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Mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja reģistrācija
Individuālais komersants, individuālais uzņēmums vai SIA, reģistrējoties Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā, vienlaikus var pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā:
• vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli;
• paredzamais kalendāra gada apgrozījums būs līdz 40 000 euro;
• paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus;
• darbinieki rakstveidā tiks informēti par to, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs.
Fiziskā persona, kas, uzsākot saimniecisko darbību, reģistrējas VID kā saimnieciskās
darbības veicēja un izvēlas būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, vienlaikus ar
reģistrācijas pieteikumu apliecina, ka:
• vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli;
• paredzamais kalendāra gada apgrozījums būs līdz 40 000 euro;
• paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus;
• darbinieki rakstveidā tiks informēti par to, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs.
Nodokļu maksātājs – juridiskā persona –, kas vēlas ar nākamo gadu maksāt
mikrouzņēmumu nodokli, līdz iepriekšējā gada 15.decembrim iesniedz VID
pieteikumu, kurā apliecina, ka:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

tā dalībnieki ir fiziskās personas;
tā dalībnieki nav dalībnieki citā SIA, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja;
tā dalībnieki nav individuālā uzņēmuma īpašnieki, individuālie komersanti vai VID
reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji;
tā prognozējamais kalendāra gada apgrozījums nepārsniegs 40 000 euro;
paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus;
tā darbinieku ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī;
tas ir rakstveidā vienojies ar visiem darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa
piemērošanu.
Nodokļa maksātājs – individuālais komersants – un fiziskā persona, kura
VID reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kas ar nākamo kalendāra
gadu vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli, līdz iepriekšējā gada
15.decembrim iesniedz VID pieteikumu, kurā apliecina, ka:
tā nav dalībniece SIA, zemnieka vai zvejnieka saimniecībā, kas ir
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja;
tās prognozējamais kalendāra gada apgrozījums nepārsniegs 40 000 euro gadā;
paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus;
tās darbinieku ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī;
tā ir rakstveidā vienojusies ar visiem darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa
piemērošanu.

VID piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra vai pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statusa iegūšanu, pieņem lēmumu par:
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mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu;
reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst
mikrouzņēmuma kritērijiem un ierobežojumiem, un tādēļ tas nevar kļūt par
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.

Ja VID pieņem lēmumu par mikrouzņēmuma kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
reģistrēšanu, jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusu piemēro no dienas, kad:
• VID ir saņēmis fiziskās personas, kas iesniegusi VID iesniegumu par
reģistrēšanos
kā
saimnieciskās
darbības
veicējai,
pieteikumu
par
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu;
• jaunizveidotais mikrouzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā.
Ja VID pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa
piešķiršanu personai, kas šajā gadā jau ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa
vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja, minētā persona kļūst par
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju ar nākamā gada 1.janvāri.
Ja VID pieņem lēmumu atteikt reģistrēt personu kā mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāju, šo lēmumu nosūta nodokļu maksātājam dienas laikā pēc tā pieņemšanas.
Ja mikrouzņēmums nākamajā gadā turpina maksāt mikrouzņēmumu nodokli, nodokļu
maksātājs par to neiesniedz pieteikumu VID.
Fiziskā persona vienlaikus var tikt nodarbināta kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai
vienā mikrouzņēmumā.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, no pretendenta saņem
rakstveida apliecinājumu, ka tas nav nodarbināts pie cita mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja.
VID
nereģistrē
mikrouzņēmuma
darbinieku
kā
darba
mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

ņēmēju

Nodokļu maksātājs zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo
taksācijas periodu, ja:
• par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – juridiskās personas – dalībnieku ir
kļuvusi juridiskā persona;
• apgrozījums kalendāra gadā ir pārsniedzis 40 000 euro;
• kādā brīdī ir vairāk par pieciem darbiniekiem;
• fiziskā persona ir dalībniece divās vai vairāk SIA, kas maksā mikrouzņēmumu
nodokli;
• fiziskā persona ir dalībniece SIA un individuālā uzņēmuma īpašniece vai
individuālā komersante, vai VID reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja un
divās vai vairākās no šīm saimnieciskās darbības formām maksā
mikrouzņēmumu nodokli;
• kādam no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekiem, tai skaitā
īpašniekam, ienākums no mikrouzņēmuma ir pārsniedzis 720 euro mēnesī;
• mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam taksācijas periodā nav apgrozījuma (šo
nosacījumu nepiemēro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir reģistrēts pēc
gada pirmā ceturkšņa);
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ja mikrouzņēmums ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, sākot ar
pirmstaksācijas perioda otro ceturksni, un tam nav apgrozījuma pirmstaksācijas
periodā un taksācijas periodā, ar pēctaksācijas periodu tas zaudē
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu;
ja darbinieks ir nodarbināts pie cita mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
(piemērojams ar 2019.gada 1.janvāri).

4.piemērs
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam 2020.gadā nav apgrozījuma.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu tas zaudē ar 2021.gadu.

5.piemērs
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam, kas reģistrēts 2019.gada maijā, nav
apgrozījuma 2019.gadā un 2020.gadā. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusu tas zaudē ar 2021.gadu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš pārtraucis saimniecisko darbību un
mikrouzņēmumu
nodokļa
maksāšanu,
nevar
atkārtoti
izvēlēties
maksāt
mikrouzņēmumu nodokli tajā pašā gadā un nākamajā gadā.
6.piemērs
Jānis Bērziņš 2019. un 2020.gadā bija reģistrēts VID kā saimnieciskās
darbības veicējs. 2020.gadā maksāja mikrouzņēmumu nodokli. 2020.gada
maijā izbeidz saimniecisko darbību. 2020.gadā Jānis Bērziņš plāno atsākt
saimniecisko darbību. 2020.gadā, reģistrējot saimniecisko darbību, viņš
nevarēs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir izmantojis Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
noteiktās tiesības un nav piemērojis 2 procentpunktus par katru papildus nodarbināto
darbinieku vai 20 % likmi apgrozījuma pārsniegumam, atkārtoti izvēlēties maksāt
mikrouzņēmumu nodokli mikrouzņēmums var ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.
Mikrouzņēmums, kas ir izvēlējies maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vienlaikus par
ienākumiem no saimnieciskās darbības nevar maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai
patentmaksu. Minētais nav attiecināms uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, kas
saimnieciskās darbības ienākumu (piemēram, izīrē nekustamo īpašumu) nosaka
saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmito daļu.
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Darbinieki, to informēšana un
reģistrēšana VID
Mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstoša nodokļu maksātāja – mikrouzņēmuma –
īpašnieks ir:
• SIA dalībnieks;
• individuālā uzņēmuma īpašnieks;
• individuālais komersants;
• fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja.
Mikrouzņēmuma darbinieks ir:
• mikrouzņēmuma īpašnieks;
• fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums, tai
skaitā valdes loceklis;
• prokūrists.
Mikrouzņēmums saņem visu mikrouzņēmuma darbinieku rakstisku piekrišanu strādāt
pie darba devēja – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.
Šādu vienošanos ietver darba līgumā.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, un mikrouzņēmums, kurš
vēlas ar nākamo gadu kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, darbinieku
rakstveidā informē, ka:
• darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
• mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodokli un obligātās iemaksas
nosaka no mikrouzņēmuma apgrozījuma;
• mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai
apdrošināšanai.
Mikrouzņēmums, iegūstot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, trīs darbdienu
laikā pēc VID lēmuma paziņošanas par reģistrāciju mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusā reģistrē esošos mikrouzņēmuma darbiniekus, iesniedzot Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.pielikumu
(turpmāk – ziņas par darba ņēmējiem).
Darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – VID nesniedz ziņas par darba
ņēmēja statusa iegūšanu, ja to ieguvis mikrouzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis vai
prokūrists.
Mikrouzņēmums jauno darbinieku reģistrē, iesniedzot VID ziņas par darba ņēmējiem,
norādot kodu “16”:
• ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas par darba ņēmējiem
iesniedz papīra formā;
• ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas par darba
ņēmējiem iesniedz Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
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Ziņas par darba ņēmējiem iesniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad
persona ir mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem,
kuriem ir piešķirts vai beidzies:
• bērna kopšanas atvaļinājums;
• atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu;
• atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim
gadiem adopciju;
• atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā atvaļinājums bez darba
algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms
adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais
bērns).
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu zaudē ar nākamo gadu, tad ne vēlāk kā
līdz 30.novembrim mikrouzņēmums rakstveidā brīdina darbiniekus, ka, sākot ar
nākamo gadu, darbiniekiem pirms algotā darba ienākuma izmaksāšanas tiks ieturēts
algas nodoklis saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un veiktas
obligātās iemaksas saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
Ja darba devējs nav brīdinājis darbiniekus par nodokļu maksāšanas kārtības izmaiņām,
darba devējs, zaudējot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, algas nodokļa un
obligāto iemaksu (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļas) maksājumus veic no
saviem līdzekļiem par laika periodu no dienas, kad darba devējs ir zaudējis
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz dienai, kad pagājis mēnesis, kopš
darbinieks saņēmis darba devēja brīdinājumu.

Darbinieku ienākumi
Mikrouzņēmuma īpašnieka ienākums kā mikrouzņēmuma darbiniekam ir attiecīgā
ceturkšņa katrā mēnesī personiskajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtie līdzekļi
un citi naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no mikrouzņēmuma, izņemot
dividendes.
Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums ir darbinieka saņemtais naudas izteiksmē
novērtēts naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopums. Tāds darbinieka
ienākums (naudas izteiksmē novērtēts naudas, naturālo vērtību un saņemto
pakalpojumu kopums), kas atbilst uz darba līguma pamata gūtajam ienākumam, kāds
tas ir pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un obligāto iemaksu atskaitīšanas vispārējā
kārtībā, piemērojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma “Par valsts
sociālo apdrošināšanu” nosacījumus.
Par mikrouzņēmuma darbinieka vai mikrouzņēmuma īpašnieka ienākumu uzskata
mikrouzņēmuma darbiniekam vai mikrouzņēmuma īpašniekam izsniegto avansu, ja par
to vai tā daļu nav veikts norēķins 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena
beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidras vai bezskaidras naudas
avansa izsniegšanas dienas. Par ienākumu neuzskata izsniegtos avansus, kuru kopējā
atlikusī summa, kas ir avansa saņēmēja rīcībā, nepārsniedz valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmēru.
Mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā no mikrouzņēmuma neietver:
• labumu no mikrouzņēmumam piederoša vai tā rīcībā esoša vieglā pasažieru
automobiļa izmantošanas tādiem uzdevumiem vai vajadzībām, kas nav saistītas
ar darba pienākumu vai saimnieciskās darbības veikšanu, ja labuma gūšanas
9
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mēnesī par vieglo pasažieru
transportlīdzekļu nodokli;

automobili

maksā

uzņēmumu

vieglo

7.piemērs
SIA, kas ir reģistrēta kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, par vieglo
pasažieru automobili maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli. SIA
īpašnieks transportlīdzekli daļēji izmanto personiskajām vajadzībām. Tā kā
par šo automobili maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, gūto
labumu SIA īpašniekam neietver tā mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā.

•
•
•

mikrouzņēmuma darbinieka vai viņa laulātā vai radinieka nāves gadījumā darba
devēja piešķirto apbedīšanas pabalstu, kura vērtība nepārsniedz 213,43 euro;
komandējuma un darba brauciena izdevumu kompensācijas Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktajā apmērā;
kompensāciju, ko darba devējs izmaksā darbiniekam par tam piederošā
transportlīdzekļa (ko atbilstoši darba līgumam izmanto darba vajadzībām)
nolietošanos 0,04 euro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā
57 euro mēnesī;

8.piemērs
Darba līgumā ietvertie nosacījumi paredz, ka mikrouzņēmuma darbinieks
izmanto sev piederošo transportlīdzekli darba vajadzībām. Mikrouzņēmums
kompensē darbiniekam tam piederošā transportlīdzekļa nolietošanos par
katru nobraukto kilometru 0,04 euro apmērā, kopējā kompensētā summa ir
60 euro. Mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā ietver pārsnieguma summu
virs 57 euro, t.i., 3 euro.
•
•

citas kompensācijas, kuras izmaksā darba devējs saskaņā ar Darba likumu un
kuras ir pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem;
mikrouzņēmuma izdevumus par darbinieka apmācību, lai iegūtu, uzlabotu vai
paplašinātu darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamās iemaņas un
zināšanas;

9.piemērs
Mikrouzņēmums samaksā izdevumus, kas saistīti ar tā darbinieka apmācību
kvalifikācijas pilnveides kursos, kuri atbilst darbinieka veicamajiem darba
pienākumiem un ir saistīti ar darba pienākumu veikšanu, nepieciešami to
labākai veikšanai, nodrošināšanai, darbinieka kvalifikācijas pilnveidei u.tml.
Mikrouzņēmuma segtos izdevumus neattiecina uz mikrouzņēmuma
darbinieka ienākumiem.
•

mikrouzņēmuma izdevumus, kas nepieciešami Darba aizsardzības likumā
noteikto darba aizsardzības prasību izpildei.

10.piemērs
Mikrouzņēmums darba ņēmējiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var
ietekmēt veselībai kaitīgi darba vides faktori, sedz izdevumus, kas saistīti ar
obligātajām veselības pārbaudēm. Šos izdevumus neuzskata par
mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu.
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Ja mikrouzņēmums darbiniekam izsniedzis aizdevumu, kas saskaņā ar likumu “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir ienākumam pielīdzināms aizdevums, tas neietilpst
mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā no mikrouzņēmuma un to apliek ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmuma nevar būt lielāks par
720 euro mēnesī.
No mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma neietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un
neveic obligātās iemaksas.

Grāmatvedības kārtošana
mikrouzņēmumu nodokļa
maksātājiem
Mikrouzņēmumi piemēro tos grāmatvedības kārtošanu reglamentējošos normatīvos
aktus, kas nosaka konkrētas grāmatvedības kārtošanas prasības atkarībā no
mikrouzņēmuma juridiskās formas.
Likums “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585
“Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un Ministru kabineta
2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” attiecas
uz visiem mikrouzņēmumiem, tādējādi mikrouzņēmumi tos piemēro, ciktāl to
piemērošanu nosaka šie grāmatvedības kārtošanu reglamentējošie normatīvie akti.
Mikrouzņēmumi – SIA – ievēro Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā
noteiktās prasības:
• saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām VID
iesniedz atbilstoši sagatavotu un apstiprinātu gada pārskatu;
• pārskata gads, kurā maksā mikrouzņēmumu nodokli, sakrīt ar kalendāra gadu;
11.piemērs
SIA “Vīģe” statūtos noteikts, ka pārskata gads sabiedrībai ir no 1.februāra
līdz 31.janvārim. 2019.gada 8.septembrī dalībnieku sapulce pieņem lēmumu
par grozījumu izdarīšanu statūtos, saskaņā ar kuriem tiek mainīts pārskata
gads un tas turpmāk būs no 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Statūtu grozījumu teksts un pilna statūtu jaunā redakcija iesniegta Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā, kas 2019.gada 15.septembrī pieņem
lēmumu par šo statūtu grozījumu veikšanu.
Tādējādi SIA “Vīģe” 2019.gada pārskatu sagatavo par periodu no 2019.gada
1.februāra līdz 2019.gada 31.decembrim un pēc tā apstiprināšanas to
iesniedz VID.
2020.pārskata gads būs no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada
31.decembrim.
Tā kā SIA “Vīģe” 2020.gada pārskata periods sakritīs ar kalendāra gadu,
ņemot vērā, ka sabiedrība atbilst arī pārējiem kritērijiem, lai iegūtu
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, SIA “Vīģe” 2019.gada
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1.decembrī iesniedz VID pieteikumu
maksātāja statusa iegūšanu.
•

par

mikrouzņēmumu

nodokļa

jaunizveidotas sabiedrības gada pārskats var aptvert īsāku laika periodu par
kalendāra gadu, bet tam jābeidzas kalendāra gada 31.decembrī;

12.piemērs
2020.gada 1.jūlijā komercreģistrā reģistrēta SIA “Satelīts”, kas izvēlējusies
kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.
SIA “Satelīts” pirmo gada pārskatu VID iesniedz par laika periodu no
2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.

•

pārskata gads, kurā mikrouzņēmums izbeidz darbību vai to reorganizē, var būt
īsāks par 12 mēnešiem, sākoties kalendāra gada 1.janvārī un beidzoties līdz
kalendāra gada 31.decembrim.

13.piemērs
SIA “Ausma”, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, izbeidz savu
darbību 2020.gada 30.jūnijā.
SIA “Ausma” pēdējo gada pārskatu VID iesniedz par laika periodu no
2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Lai nodokļu maksātājs varētu iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, tas
VID līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedz pieteikumu, kurā apliecina, ka
papildus citiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem ierobežojumiem tā
apgrozījums nākamajā kalendāra gadā nepārsniegs 40 000 euro.
Ja sabiedrībai līdz 2020.gada 15.decembrim pārskata gads nav beidzies, minētajā
pieteikumā VID nenorāda sabiedrības apgrozījumu par 2020.gadu un iepriekšējiem
pārskata gadiem.
14.piemērs
SIA “Rūķis” atbilst visiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem
kritērijiem, tādējādi SIA “Rūķis” 2020.gada 3.decembrī nolemj pieteikties
VID mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.
Tā kā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
normām SIA “Rūķis” 2020.gada pārskatu sagatavos, apstiprinās un iesniegs
VID četru mēnešu laikā pēc gada pārskata beigām, brīdī, kad SIA “Rūķis”
noformē pieteikumu VID, sabiedrībai nav informācijas par 2020.pārskata
gada apgrozījumu.
Tādējādi SIA “Rūķis” pieteikumā VID nenorāda sabiedrības 2020.gada
apgrozījumu, bet informē, ka SIA “Rūķis” 2020.gada apgrozījums
nepārsniegs 40 000 euro.
Mikrouzņēmumi, kuri, kārtojot grāmatvedību, ievēro Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumu, katra ceturkšņa apgrozījumu (saimnieciskās darbības
ieņēmumus) nosaka, ņemot vērā attiecīgajā periodā peļņas vai zaudējumu aprēķina
posteņos norādīto saimnieciskās darbības ieņēmumu kopsummu, neatkarīgi, kādā
ieņēmumu postenī tie norādīti.
15.piemērs
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Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs SIA “Runcis” gada pārskata
sagatavošanai izmanto Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
2. un 3.pielikumā noteikto peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu.
Ņemot vērā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos (3.pielikumā) norādīto
informāciju par 2020.gada I ceturksni (janvāri, februāri un martu),
konstatēts, ka:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
12.
18.

Neto apgrozījums
(saimnieciskās darbības
ieņēmumi)
Pārdotās produkcijas ražošanas
pašizmaksa
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības
ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un
tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un
tamlīdzīgas izmaksas
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

15 000 euro

10 000 euro
5000 euro
2000 euro
3000 euro
7000 euro
4000 euro
500 euro
1000 euro
2500 euro

Mikrouzņēmuma I ceturkšņa apgrozījums, kam piemēro mikrouzņēmumu
nodokli, ir 22 500 euro (15 000 euro + 7000 euro + 500 euro).
Mikrouzņēmumi, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumi
Nr.301 “Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”, katra ceturkšņa
apgrozījumu (saimnieciskās darbības ieņēmumus) nosaka, ņemot vērā attiecīgajā
periodā ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņos norādīto ieņēmumu kopsummu,
neatkarīgi, kādā ieņēmumu postenī tie norādīti.
16.piemērs
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs IK “Ziediņš” ir izvēlējies kārtot
grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un darījumus reģistrē saskaņā ar
Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.301 “Noteikumi par
individuālo komersantu finanšu pārskatiem”.
Ņemot vērā ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņos norādīto informāciju
par 2020.gada II ceturksni (aprīli, maiju un jūniju), konstatēts, ka:
I
1.
2.
3.
4.
II
1.
2.

Ieņēmumi
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai
Pārējie ieņēmumi
Izdevumi
Materiālu izdevumi
Darba samaksa
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10 700 euro
5000 euro
2000 euro
3000 euro
700 euro
8800 euro
6000 euro
1500 euro
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3.
4.
III

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana
Pārējie izdevumi
Ieņēmumu un izdevumu starpība

1000 euro
300 euro
1900 euro

Mikrouzņēmuma II ceturkšņa apgrozījums, kam piemēro mikrouzņēmumu
nodokli, ir 10 700 euro (5000 euro + 2000 euro + 3000 euro+ 700 euro).
Mikrouzņēmumi, kuri grāmatvedību kārto, ievērojot Ministru kabineta 2007.gada
20.marta noteikumus Nr.188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie
uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic
saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”, saimnieciskās
darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus reģistrē (ieraksta)
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu
uzskaites žurnālā (šo noteikumu 2.pielikums) (turpmāk – ieņēmumu un izdevumu
žurnāls) atbilstoši noteikumu II1 nodaļā “Īpaši noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei” noteiktajai
kārtībai. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja katra ceturkšņa apgrozījumu
(saimnieciskās darbības ieņēmumus) nosaka, ņemot vērā attiecīgajā periodā ieņēmumu
un izdevumu žurnālā norādītos ieņēmumus (skatīt 24.piemēru).
Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs,
deklarācijas kalendāra ceturkšņa apgrozījumā neiekļauj pievienotās vērtības nodokļa
daļu.
Mikrouzņēmumu nodokļa norādīšanai SIA grāmatvedības reģistros lieto šādus kontus:
• bilances kontu shēmā – kontu grupas “Īstermiņa kreditori” kontu “Norēķini par
mikrouzņēmumu nodokli”;
• peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmā – izmaksu kontu “Mikrouzņēmumu
nodoklis”.
17.piemērs
SIA “Saule” II ceturkšņa apgrozījums ir 8500 euro un aprēķinātais
mikrouzņēmumu nodoklis ir 1275 euro (8500 x 15 %).
Aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli SIA “Saule” savos grāmatvedības
reģistros norāda šādi:
D “Mikrouzņēmumu nodoklis”
1275 euro
K “Norēķini par mikrouzņēmumu nodokli”
1275 euro
Samaksājot valsts budžetā mikrouzņēmumu nodokli, to grāmatvedības
reģistros norāda šādi:
D “Norēķini par mikrouzņēmumu nodokli”
1275 euro
K “Nauda”
1275 euro
Mikrouzņēmums – individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai
zvejnieka saimniecība un fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības
veicēja –, kurš kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, mikrouzņēmumu nodokļa
norādīšanai grāmatvedības reģistros lieto šādus kontus:
• bilances kontu shēmā – kontu grupas “Īstermiņa kreditori” kontu “Norēķini par
mikrouzņēmumu nodokli”;
• ieņēmumu un izdevumu pārskata shēmā – izdevumu kontu “Mikrouzņēmumu
nodoklis”.
14

Mikrouzņēmumu nodoklis

18.piemērs
IK “Individuālais komersants V.Vilnītis” I ceturkšņa apgrozījums ir
4000 euro un aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ir 600 euro (4000 x
15 %).
Aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli IK “Individuālais komersants V.Vilnītis”
savos grāmatvedības reģistros norāda šādi:
D “Mikrouzņēmumu nodoklis”
600 euro
K “Norēķini par mikrouzņēmumu nodokli”
600 euro
Samaksājot valsts budžetā mikrouzņēmumu nodokli, grāmatvedības
reģistros to norāda šādi:
D “Norēķini par mikrouzņēmumu nodokli”
600 euro
K “Nauda”
600 euro
Mikrouzņēmums (SIA) grāmatvedības reģistros darbinieku algu norādīšanai lieto šādus
kontus:
• bilances kontu shēmā – kontu grupas “Īstermiņa kreditori” kontu “Norēķini par
darba algām”;
• peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmā – izmaksu kontu “Darbinieku algas”.
19.piemērs
SIA “Krauklis” darbā ir pieņemti divi darbinieki. Vienam darbiniekam mēnesī
darba alga ir 450 euro, bet otram darbiniekam – 600 euro.
Aprēķinātās darba algas SIA “Krauklis” savos grāmatvedības reģistros
norāda šādi:
D “Darbinieku algas”
1050 euro
K “Norēķini par darba algām”
1050 euro
Izmaksājot darbiniekiem darba algas, tās grāmatvedības reģistros norāda
šādi:
D “Norēķini par darba algām”
1050 euro
K “Nauda”
1050 euro
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Mikrouzņēmuma, kurš
grāmatvedības reģistrus kārto
vienkāršā ieraksta sistēmā,
ieņēmumu un izdevumu
žurnāla aizpildīšanas kārtība
1.ailē “Ieraksta kārtas numurs” norāda
hronoloģiskā (augošā) secībā no gada sākuma.

izdarīto

ierakstu

kārtas

numurus

2.ailē “Ieraksta datums” norāda izdarītā ieraksta datumu, kas var arī nesakrist ar
attaisnojuma dokumentā norādīto saimnieciskā darījuma veikšanas datumu. Piemēram,
ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs no 10.jūnija līdz 15.jūnijam apmeklē semināru
Lietuvā, kas saistīts ar viņa saimniecisko darbību, izmaksas, kas saistītas ar šī semināra
apmeklējumu, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, ieņēmumu
un izdevumu žurnālā reģistrē tikai pēc atgriešanās no semināra, tas ir, 16.jūnijā.
3.ailē “Dokumenta nosaukums, numurs un datums” norāda tā attaisnojuma
dokumenta nosaukumu, numuru un datumu, uz kura pamata izdara ierakstu ieņēmumu
un izdevumu žurnālā. Tā kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ieņēmumu un
izdevumu žurnālā drīkst izdarīt ierakstus, pamatojoties arī uz darījuma partnera
izsniegtu kases čeku, kvīti, biļeti, kases ieņēmumu vai izdevumu ordera kopiju,
norakstu, kvīti vai citu ārēju attaisnojuma dokumentu, šajā ailē norāda konkrētā ārējā
attaisnojuma dokumenta rekvizītus vai iekšējā attaisnojuma dokumenta rekvizītus, ja
uz tā pamata izdara ierakstu.
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. Ja
dokumenta (piemēram, kases ieņēmumu vai izdevumu ordera) sagatavotājs ir pats
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, šajā ailē norāda darījuma partnera vai (ja nav
darījuma partnera) paša mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja vārdu, uzvārdu
(fiziskajām personām) vai nosaukumu (juridiskajām personām).
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5.ailē “Saimnieciskā darījuma apraksts” norāda īsu saimnieciskā darījuma
aprakstu, kas norādīts attaisnojuma dokumentā. Piemēram, ja mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādājies materiālus
un kases aparāta čekā norādīts, ka pirkts papīrs, līme un zīmuļi, šajā ailē saimnieciskā
darījuma apraksts varētu būt: “Iegādātas kancelejas preces”.
6.ailē “Analītiskās uzskaites reģistra Nr. vai nosaukums” norāda analītiskā
reģistra numuru vai nosaukumu, kurā arī iereģistrēts konkrētais saimnieciskais
darījums un ierakstīts attiecīgais attaisnojuma dokuments. Šo aili neaizpilda, ja
ieņēmumu un izdevumu žurnālā reģistrēto darījumu nereģistrē analītiskajos uzskaites
reģistros. Piemēram, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir iegādājies pamatlīdzekli,
kas paredzēts uzņēmuma vajadzībām, šajā ailē norāda pamatlīdzekļu uzskaites reģistra
numuru, kur reģistrēts konkrētais pamatlīdzeklis, vai debitoru parādu uzskaites reģistra
numuru, kur reģistrēts konkrētais debitors, ja no darījuma partnera saņemta tikai daļēja
samaksa par saimniecisko darījumu.
7.ailē “Kase, euro, saņemts” norāda skaidras naudas ieņēmumus kasē. Tie var būt,
piemēram, skaidrā naudā saņemtie saimnieciskās darbības ieņēmumi, privātie naudas
ieguldījumi, saņemtie kredīti, kā arī no kredītiestāžu 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.
20.piemērs
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs no sava kredītiestādes konta izņem
300 euro, lai tos turpmāk izmantotu saimnieciskajā darbībā, veicot
norēķinus skaidrā naudā, ieņēmumu un izdevumu žurnālā to norāda šādi:
Saimnieciskā darījuma
apraksts

Kase, euro
saņemts izsniegts
7
8

5
No kredītiestādes konta
izņemta skaidra nauda
Kasē iemaksāta skaidra 300
nauda

Kredītiestāžu konti,
euro
saņemts
9

izsniegts
10
300

Minēto summu nenorāda ieņēmumu un izdevumu žurnāla 11.–22.ailē.
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 kontos iemaksātie skaidras naudas līdzekļi.
21.piemērs
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs no kases izņem 3000 euro, lai tos
turpmāk izmantotu saimnieciskajā darbībā, veicot norēķinus bezskaidrā
naudā, tādējādi tos iemaksājot kredītiestādes kontā, kuru mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs izmanto saimniecisko darījumu veikšanai, šo summu
ieņēmumu un izdevumu žurnālā norāda šādi:
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Saimnieciskā darījuma
apraksts
5
No kases izņemta skaidra
nauda
Kredītiestādes
kontā
iemaksāta skaidra nauda

Kase, euro
saņemts izsniegts
7
8
3000

Kredītiestāžu konti,
euro
saņemts izsniegts
9
10

3000

Minēto summu nenorāda ieņēmumu un izdevumu žurnāla 11.–22.ailē.
9.ailē “Kredītiestāžu konti, euro, saņemts” norāda darījuma partneru un paša
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja kredītiestāžu kontos ieskaitītās vai skaidrā naudā
iemaksātās naudas summas. Ieņēmumu un izdevumu žurnālā kredītiestāžu kontos
norādītajām naudas summām un naudas atlikumiem jābūt vienādiem ar summām, kas
norādītas kredītiestāžu sagatavotajos konta izrakstos. Šajā ailē norāda arī
kredītiestādes ieskaitītos procentu maksājumus mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
kontā.
10.ailē “Kredītiestāžu konti, euro, izsniegts” norāda darījuma partneriem no
kredītiestāžu kontiem pārskaitīto vai paša mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja skaidrā
naudā izņemto naudu, kā arī kredītiestāžu atskaitīto samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem. Arī šīm summām un atlikumiem ieņēmumu un izdevumu žurnālā jābūt
vienādiem ar kredītiestāžu kontu izrakstos norādītajām summām un atlikumiem. Tā kā
kredītiestādes konta izrakstu uzskata par attaisnojuma dokumentu, ja mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs konta izrakstus no kredītiestādes saņem elektroniskā formā, tiem
jābūt elektroniski parakstītiem, savstarpēji vienojoties par elektroniskā paraksta
atzīšanu. Ja konta izraksts izsniegts papīra dokumenta formā, šajā attaisnojuma
dokumentā sniegtās informācijas pareizību par saimnieciskā darījuma veikšanu
apliecina dokumenta saņēmēja (uzņēmuma – maksājuma pakalpojuma izmantotāja)
atbildīgā personai uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.
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 u.c. Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs
ar darījuma partneri vienojas, ka samaksa par veikto saimniecisko darījumu tiks veikta,
izmantojot citu maksāšanas veidu, nevis naudu, šajā ailē norāda attiecīgā maksāšanas
veida vērtību naudas izteiksmē.
22.piemērs
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs dāvanas veidā no fiziskas personas
saņem datoru (pamatlīdzekli), kuru turpmāk izmantos saimnieciskajā
darbībā, un dāvinājuma līgumā norādītā datora vērtība ir 400 euro, šo
summu ieņēmumu un izdevumu žurnālā norāda šādi:
Saimnieciskā
Citi
Pārējie
Apgrozījums
Kopā
darījuma apraksts maksāšanas saimnieciskās (13.–14.aile) (15.–16.aile)
līdzekļi,
darbības
euro,
ieņēmumi
saņemts
5
11
14
15
17
Saņemta dāvana –
400
400
400
400
dators
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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 u.c. Arī šajā ailē
maksāšanas veida vērtību norāda naudas izteiksmē.
13.ailē “Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas” norāda ieņēmumus no
lauksaimnieciskās (augkopības, lopkopības, iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un
dārzkopības) ražošanas, iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un lauku tūrisma, kā arī
saņemto pievienotās vērtības nodokļa kompensāciju. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās
ražošanas nenorāda summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs, kas:
• gūst ieņēmumus gan no lauksaimnieciskās ražošanas, gan no iekšējo ūdeņu
zivsaimniecības vai lauku tūrisma, šo aili var sadalīt sīkāk, lai nodalītu attiecīgos
ieņēmumus;
• nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu (arī lauku tūrismu), šo aili var
izmantot, lai nodalītu citu (dažādu) saimnieciskās darbības veidu ieņēmumus.
14.ailē “Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” norāda ieņēmumus no citiem
saimnieciskās darbības veidiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, iekšējo
ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu. Piemēram, ieņēmumus no preču ražošanas,
darbu izpildes, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas, no īpašuma un telpu
iznomāšanas, summas, kas saņemtas soda naudas veidā, summas, kas saņemtas kā
valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un
lauku attīstībai, pamatlīdzekļu atsavināšanas ieņēmumus un citus ieņēmumus, kas
attiecināmi uz apgrozījumu.
23.piemērs
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iznomā telpas un no klienta saņem
samaksu skaidrā naudā 96,80 euro, t.sk. pievienotās vērtības nodokli
16,80 euro, ieņēmumu un izdevumu žurnālā šo summu norāda šādi:
Saimnieciskā
darījuma
apraksts

Kase,
Pārējie
euro,
saimnieciskās
saņemts
darbības
ieņēmumi

Ieņēmumi,
Kopā
kas nav
(15.–16.aile)
attiecināmi
uz
apgrozījumu
16
17
16,80
96,80

5
7
14
Saņemta
96,80
80
samaksa par
telpas
iznomāšanu
15.ailē “Apgrozījums” norāda saimnieciskās darbības ieņēmumu kopsummu, no
kuras aprēķina mikrouzņēmumu nodokli (13.aile + 14.aile).
24.piemērs
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs Andris Bērziņš VID ir reģistrējies kā
saimnieciskās darbības veicējs un grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta
sistēmā, darījumus reģistrējot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
ieņēmumu un izdevumu žurnālā.
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Par 2020.gada III ceturksni (jūliju, augustu un septembri) ieņēmumu un
izdevumu žurnālā norādīta šāda informācija par apgrozījuma kopsummām:
- jūlijā aprēķinātas šādas ieņēmumu aiļu kopsummas:
Pārējie
Ieņēmumi, kas
Ieņēmumi no
saimnieciskās Apgrozījums nav attiecināmi
lauksaimnieciskās
darbības
(13.–14.aile)
uz
ražošanas
ieņēmumi
apgrozījumu
13
14
15
16
800
600
1400
320
- augustā aprēķinātas šādas ieņēmumu aiļu kopsummas:
Pārējie
Ieņēmumi,
Ieņēmumi no
saimnieciskās Apgrozījums
kas nav
lauksaimnieciskās
darbības
(13.–14.aile) attiecināmi uz
ražošanas
ieņēmumi
apgrozījumu
13

14
1000

15
1000

16
250

- septembrī aprēķinātas šādas ieņēmumu aiļu kopsummas:
Pārējie
Ieņēmumi, kas
Ieņēmumi no
saimnieciskās Apgrozījums nav attiecināmi
lauksaimnieciskās
darbības
(13.–14.aile)
uz
ražošanas
ieņēmumi
apgrozījumu
13
600

14
700

15
1300

16
220

Mikrouzņēmuma III ceturkšņa apgrozījums, kam piemēro mikrouzņēmumu
nodokli ar 15 % likmi, ir 3700 euro (800 + 600 + 1000 + 600 + 700).
16.ailē “Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu” norāda saņemto
aizņēmumu summas, personiskos ieguldījumus un citus personas ieņēmumus, kas nav
attiecināmi uz apgrozījumu. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona šajā ailē
norāda aprēķinātās, kā arī no valsts budžeta atmaksātās pievienotās vērtības nodokļa
summas. Piemēram, ja persona savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegulda
savus personiskos naudas līdzekļus, šos naudas līdzekļus norāda šajā ailē.
17.ailē “Kopā (15.–16.aile)” norāda ieņēmumu kopsummu (15.aile + 16.aile).
18.ailē “Darba alga un tai pielīdzināmie izdevumi” norāda:
• darbiniekam – izmaksāto darba algu un ar darba algu tieši nesaistītos
maksājumus vai labumus, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās
no darba devēja par darbu mikrouzņēmumā, ja Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
nav noteikts citādi;
• mikrouzņēmuma īpašniekam – ienākumu (personiskajam patēriņam no
mikrouzņēmuma izņemtos līdzekļus un naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtos
ienākumus no mikrouzņēmuma).
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25.piemērs
Ja mikrouzņēmuma īpašnieks no kredītiestādes konta samaksājis 400 euro
par personiskajām vajadzībām iegādātu televizoru, ieņēmumu un izdevumu
žurnālā to norāda šādi:
Saimnieciskā
darījuma apraksts
5
Preču iegāde
personiskajam
patēriņam

Kredītiestāžu
konti, euro,
izsniegts
9

10
400

19.ailē
“Samaksātais
mikrouzņēmumu
mikrouzņēmumu nodokļa summas.

Darba alga un
tai
pielīdzināmie
izdevumi
18
400

nodoklis”

Izdevumi,
euro, kopā
(18.–21.aile)
22
400

norāda

samaksātās

26.piemērs
Kristaps Kalniņš VID ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.
III ceturkšņa apgrozījums ir 5000 euro un aprēķinātais mikrouzņēmumu
nodoklis ir 750 euro.
Samaksājot aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli, ieņēmumu un izdevumu
žurnālā to norāda šādi:
Saimnieciskā darījuma Kredītiestāžu konti,
apraksts
euro, izsniegts
5
Samaksāts
mikrouzņēmumu
nodoklis

Samaksātais
mikrouzņēmumu
nodoklis

10

19

750

750

20.ailē “Citi izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību” norāda citus
izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu (piemēram,
samaksātās summas piegādātājiem saistībā ar krājumu iegādi vai pakalpojumu
sniedzējiem par saņemtajiem pakalpojumiem). Šajā ailē norāda arī izdevumus, kas
saistīti ar saimnieciskajā darbībā izmantoto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu
iegādi (izdevumus, kurus ietver pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma
sākotnējā vērtībā) un saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu izveidošanu
(izdevumus, kurus ietver personas pašas izveidota pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā), kā
arī avansa maksājumus, kas neattiecas uz pārskata (taksācijas) gada ieņēmumiem.
27.piemērs
Ja persona iegādājas automobili (pamatlīdzekli), par to samaksājot
5000 euro no kredītiestādes konta, šo summu ieņēmumu un izdevumu
žurnālā nedrīkst norādīt kādā no citām izdevumu ailēm, bet norāda šādi:
Saimnieciskā
darījuma apraksts
5

Kredītiestāžu
konti, euro,
izsniegts
9

10

21

Citi izdevumi,
kas saistīti ar
saimniecisko
darbību
20

Izdevumi, euro,
kopā
(18.–21.aile)
22
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Iegādāts
pamatlīdzeklis

5000

5000

5000

21.ailē “Ar ieņēmumu gūšanu nesaistītie izdevumi” norāda izdevumus, kas nav
saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu (apgrozījumu) gūšanu (piemēram, atdotās
aizņēmumu summas, samaksātās soda un kavējumu naudas) un nav pielīdzināmi
mikrouzņēmuma
darbinieka
ienākumam
no
mikrouzņēmuma
saskaņā
ar
Mikrouzņēmumu nodokļa likumu. Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs šajā ailē
norāda pievienotās vērtības priekšnodokļa summas un valsts budžetā samaksātās
pievienotās vērtības nodokļa summas.
28.piemērs
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības veids ir
transporta pakalpojumu sniegšana un tiek iepirktas rezerves daļas par
181,50 euro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 31,50 euro, samaksu veicot
skaidrā naudā, ieņēmumu un izdevumu žurnālā šīs summas norāda šādi:
Saimnieciskā
darījuma
apraksts
5
Iepirktas
rezerves daļas

Kase,
Citi izdevumi, Ar ieņēmumu Izdevumi, euro,
euro,
kas saistīti ar
gūšanu
kopā
izsniegts saimniecisko
nesaistītie
(18.–21.aile)
darbību
izdevumi
7
8
20
21
22
181,50
150
31,50
181,50

22.ailē “Izdevumi, euro, kopā (18.–21.aile)” norāda izdevumu kopsummu,
saskaitot ieņēmumu un izdevumu žurnāla 18., 19., 20. un 21.ailē norādītās summas.
Katrā ieņēmumu un izdevumu žurnāla lapā summai, kas iegūta, saskaitot 15. un 16.ailē
norādītās summas, jābūt vienādai ar 17.ailē norādīto ieņēmumu kopsummu un summai,
kas iegūta, saskaitot visas 18., 19., 20. un 21.ailē norādītās summas, jābūt vienādai ar
22.ailē norādīto izdevumu kopsummu.
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Taksācijas periods, ar
mikrouzņēmumu nodokli
apliekamais objekts un
mikrouzņēmumu nodokļa
likme
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja taksācijas periods ir kalendāra gads.
Mikrouzņēmumu nodokļa objekts ir mikrouzņēmuma apgrozījums.
Viens no nosacījumiem, kuru ievērojot nodokļu maksātājs ir tiesīgs maksāt
mikrouzņēmumu nodokli, ir – nodokļu maksātāja apgrozījums kalendāra gadā
nepārsniedz 40 000 euro.
Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 15 procenti.
29.piemērs
2020.gadā
mikrouzņēmuma
gada
apgrozījums
ir
Mikrouzņēmumu nodoklis ir 750 euro (5000 x 15 % = 750).

5000 euro.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs uzsāk saimniecisko darbību pēc kalendāra gada
sākuma, apgrozījuma ierobežojumu pirmajam gadam nosaka, aprēķinot apgrozījuma
ierobežojumu mēnesim (40 000 euro dala ar 12) un reizinot rezultātu ar mēnešu skaitu
līdz kalendāra gada beigām (sākot ar mēnesi, kurā mikrouzņēmums reģistrēts).
30.piemērs
Māris S. 2020.gada novembrī ir reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības
veicējs un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.
Kritērijs apgrozījumam 2020.gadā ir:
(40 000 : 12) x 2 = 3333,33 x 2 = 6666,66.
Tādējādi mikrouzņēmumu nodokļa likmi 15 % piemēro apgrozījumam, kas
2020.gadā nepārsniedz 6666,66 euro.
Ja mikrouzņēmums neievēro tam noteiktos kritērijus, papildus piemēro šādas likmes:
• mikrouzņēmuma apgrozījuma pārsnieguma daļai virs 40 000 euro piemēro 20 %
likmi;
31.piemērs
2020.gadā mikrouzņēmuma apgrozījums ir 55 000 euro.
40 000 euro x 15 % = 6000 euro
15 000 euro x 20 % = 3000 euro
Kopā mikrouzņēmumu nodoklis ir 9000 euro.
•

papildus 15 % likmei pieskaita 2 procentpunktus par katru papildus nodarbināto
darbinieku virs pieciem darbiniekiem vai darbinieku, kurš ir nodarbināts vairākos
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mikrouzņēmumos (ja darbinieku skaits ceturksnī ir mainīgs, nodokļa likmi nosaka
pēc lielākā darbinieku skaita attiecīgajā ceturksnī, ņemot vērā tos darbiniekus,
kuri nostrādājuši ne mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa) (turpmāk –
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta otrā daļa);
32.piemērs
2020.gada II ceturksnī mikrouzņēmuma apgrozījums ir 10 000 euro un
mikrouzņēmumā ir septiņi darbinieki. Papildus 15 % mikrouzņēmuma
nodokļa likmei pieskaita 4 procentpunktus. Tādējādi budžetā jāieskaita
mikrouzņēmumu nodoklis 1900 euro apmērā:
10 000 euro x (15 % + 4 %) = 10 000 euro x 19 % = 1900 euro
•

darbinieka ienākuma pārsnieguma daļai virs 720 euro mēnesī papildus piemēro
20 % likmi. Nosakot mikrouzņēmumu nodokļa papildlikmes objektu, summē
pārskata ceturkšņa visu darbinieku visu mēnešu ienākuma daļas, kas pārsniedz
720 euro. To aprēķina atsevišķi katram darbiniekam katrā kalendāra ceturkšņa
mēnesī, atskaitot no darbinieka ienākuma 720 euro, summējot ienākuma
pārsnieguma daļu un saskaitot visu darbinieku mēneša ienākumu pārsnieguma
daļas.

33.piemērs
Mikrouzņēmumā I ceturksnī strādāja trīs darbinieki

Darbinieks
Māris S.

Ienākums Ienākuma Ienākums Ienākuma Ienākums Ienākuma
janvārī
daļa virs
februārī
daļa virs
martā
daļa virs
(euro)
720 euro
(euro)
720 euro
(euro)
720 euro
740
20
350
820
100

Līga S.

420

-

550

-

450

-

Zaiga S.

320

-

750

30

450

-

Kopā ceturksnī ienākumu pārsniegums darbiniekiem ir 150 euro.
Mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma daļu ir
30 euro:
150 euro x 20 % = 30 euro

Mikrouzņēmumam, kurš taksācijas gadā nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja statusu, taksācijas gadā ceturkšņa apgrozījumam piemēro likmi
20 %.
34.piemērs
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs par 2019.gadu ir iesniedzis
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas, kurās taksācijas gada apgrozījumu ir
norādījis šādi:
- par I ceturksni – 10 000 euro;
- par II ceturksni –15 000 euro;
- par III ceturksni – 10 000 euro;
- par IV ceturksni – 3000 euro, kopā apgrozījums 2019.gadā 38 000 euro.
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Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs 2020.gada maijā precizē deklarāciju par
2019.gada III ceturksni, norādot apgrozījumu 74 000 euro. Precizējumu
rezultātā apgrozījums 2019.gadā – 102 000 euro. Tā kā 2020.gadā
konstatēts, ka 2019.gadā ir pārsniegts Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
noteiktais kritērijs attiecībā uz apgrozījumu 52 000 euro, mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja statuss tiek zaudēts ar 2020.gadu, bet 2019.gadā, kurā
šis statuss ir saglabāts nepamatoti, apgrozījumam piemēro 20 % likmi.
Izņēmumi, kad mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs nepiemērot
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteikto papildlikmi apgrozījuma un darbinieku skaita
pārsniegumam:
• mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs nepiemērot likmi 20 % apgrozījuma
pārsnieguma daļai, ja taksācijas gada apgrozījuma palielinājums salīdzinājumā ar
pirmstaksācijas gada apgrozījumu nepārsniedz 30 % vai taksācijas gada
apgrozījuma palielinājums salīdzinājumā ar tā gada apgrozījumu, kas ir pirms
pirmstaksācijas gada, nepārsniedz 30 %;
35.piemērs
Mikrouzņēmuma apgrozījums 2018.gadā – 30 000 euro.
Mikrouzņēmuma apgrozījums 2019.gadā – 40 000 euro.
Mikrouzņēmuma apgrozījums 2020.gadā – 42 000 euro.
Apgrozījuma palielinājums 2019.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu – 4,76 %
(42 000 – 40 000 : 42 000 x 100).
Apgrozījuma palielinājums 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu –
28,57 % (42 000 – 30 000 : 42 000 x 100).
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs 2020.gadā nepiemērot 20 %
likmi apgrozījuma pārsnieguma daļai, jo 2020.gada apgrozījuma
palielinājums salīdzinājumā ar 2019.gada apgrozījumu nepārsniedz 30 %.
•

mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs nepiemērot 2 procentpunktus par
katru papildus nodarbināto darbinieku (ja darbinieku skaits pārsniedz piecus) vai
darbinieku, kurš ir nodarbināts vairākos mikrouzņēmumos, ja darbinieku skaits
taksācijas gadā ir lielāks par pieciem, bet salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gadu
palielinājies par vienu vai diviem darbiniekiem un pirmstaksācijas gadā
salīdzinājumā ar gadu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, palielinājies par vienu vai
diviem darbiniekiem. Ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits gadā ir mainīgs,
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku skaitu attiecīgajā gadā nosaka,
ņemot vērā tos darbiniekus, kuri nostrādājuši ne mazāk par pusi no kalendāra gada
(turpmāk – Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 2.1 daļa).

36.piemērs
Mikrouzņēmumā 2018.gadā ir trīs darbinieki.
Mikrouzņēmumā 2019.gadā ir četri darbinieki.
Mikrouzņēmumā 2020.gadā ir seši darbinieki.
Tā kā 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu darbinieku skaits ir
palielinājies par vienu un 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu – par
diviem, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir tiesības nerēķināt
2 procentpunktus par katru papildus nodarbināto darbinieku.
37.piemērs
Mikrouzņēmums dibināts 2018.gadā, tajā nodarbināti trīs darbinieki.
Mikrouzņēmumā 2019.gadā:
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- no 1.janvāra līdz 1.augustam ir trīs darbinieki;
- no 2.augusta līdz 31.decembrim ir pieci darbinieki.
Mikrouzņēmumā 2020.gadā ir seši darbinieki.
2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu darbinieku skaits nav palielinājies, jo
ņem vērā tikai tos, kas nostrādājuši vairāk par pusi no kalendāra gada,
2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu darbinieku skaits palielinājies par
trim.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs 2020.gadā aprēķina 2 procentpunktus
par katru papildus nodarbināto darbinieku virs pieciem.

Deklarācija, tās aizpildīšanas
un iesniegšanas kārtība,
precizēšanas ierobežojumi
Mikrouzņēmums iesniedz VID mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju (turpmāk –
deklarācija) līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Ja deklarāciju precizē vēlāk nekā mēneša laikā no noteiktā deklarācijas
iesniegšanas termiņa, tad ir tiesības iesniegt tikai tādus precizējumus, kuri
palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet nav tiesību samazināt vai
palielināt darbinieka ienākumu vai izslēgt deklarācijā norādītu darbinieku,
vai iekļaut jaunu darbinieku.

Mēneša laikā no deklarācijas iesniegšanas termiņa deklarāciju var precizēt –
ne vairāk kā divas reizes.
Līdz 45.dienai pēc
ceturkšņa beigām

Palielināt apgrozījumu

Palielināt maksājamā
nodokļa apmēru

Samazināt ienākumus
darbiniekam
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Sākot no 46.dienas pēc
ceturkšņa beigām
(15.maijs; 15.augusts;
15.oktobris; 15.februāris)
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Palielināt ienākumus
darbiniekam

Iekļaut deklarācijā jaunu
darbinieku

Izslēgt no deklarācijas
iepriekš deklarētu
darbinieku
Deklarācijā apkopo šādus datus:
• mikrouzņēmuma apgrozījumu;
• informāciju par darbiniekiem (vārdu, uzvārdu, personas kodu), ieskaitot
mikrouzņēmuma īpašniekus;
• darbinieku ienākumu pa pārskata ceturkšņa mēnešiem;
• mikrouzņēmumu nodokli.
Deklarācijā norāda mikrouzņēmuma juridisko formu:
• individuālais komersants;
• individuālais uzņēmums, t.sk. zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
• fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicēja, kas reģistrēta VID;
• SIA.
Deklarācijas 5.1rindā norāda ceturkšņa apgrozījumu, kuram piemēro 15 % likmi:
• kas no gada sākuma nepārsniedz 40 000 euro;
• ja apgrozījuma kopsumma no gada sākuma pārsniedz 40 000 euro un
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs izmanto Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
noteiktās tiesības nepiemērot 20 % papildlikmi apgrozījuma pārsnieguma daļai.
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs izmanto Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
noteiktās tiesības nepiemērot 20 % papildlikmi apgrozījuma pārsnieguma daļai,
par to izdara atzīmi attiecīgajā lodziņā.
Deklarācijas 6.rindā norāda:
• mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja ceturkšņa apgrozījuma daļu, kas no
kalendāra gada sākuma vai mēneša, kad nodokļu maksātājs ieguvis
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ir pārsniegusi Mikrouzņēmumu
nodokļa likumā noteikto apgrozījuma ierobežojumu;
• ceturkšņa apgrozījumu, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā nepamatoti
saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. Ja mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs taksācijas gadā nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja statusu, par to izdara atzīmi attiecīgā lodziņā;
• personālsabiedrības peļņas daļu. Ja gūts ienākums personālsabiedrības peļņas
veidā, kas norādīts deklarācijas 6.rindā, izdara atzīmi attiecīgajā lodziņā.
Deklarācijas 7.rindā norāda mikrouzņēmuma darbiniekus (vārdu, uzvārdu un personas
kodu), ieskaitot mikrouzņēmuma īpašnieku (turpmāk – darbinieks), un katra darbinieka
ienākumu ceturkšņa katrā mēnesī. Darbiniekam – nerezidentam – norāda vārdu,
uzvārdu, ailē “Personas kods vai reģistrācijas kods” norāda personas kodu vai VID
piešķirto reģistrācijas numuru. Deklarācijas 7.rindas sadaļā “Mēneša ienākums” norāda
darbinieka attiecīgā ceturkšņa katra mēneša ienākumu.
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Mikrouzņēmuma īpašniekam, kuram darba attiecības nav noformētas ar darba līgumu
mikrouzņēmumā, deklarācijas 7.rindas sadaļā “Mēneša ienākums” norāda attiecīgā
ceturkšņa katrā mēnesī personiskajam patēriņam izņemtos līdzekļus no
mikrouzņēmuma un citu naudā vai citās lietās un pakalpojumu veidā gūto ienākumu
mikrouzņēmumā.
Deklarācijas 8.1rindā norāda aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli, piemērojot
mikrouzņēmumu nodokļa likmi 15 % apmērā 5.1rindā norādītajai summai.
Deklarācijas 9.rindā norāda aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli, piemērojot
mikrouzņēmumu nodokļa likmi 20 % apmērā deklarācijas 6.rindā norādītajai summai.
Deklarācijas 10.rindā norāda visu darbinieku visu pārskata ceturkšņa mēnešu
ienākuma daļas, kas pārsniedz 720 euro. To aprēķina atsevišķi katram darbiniekam
katrā kalendāra ceturkšņa mēnesī, atskaitot no darbinieka ienākuma 720 euro,
summējot ienākuma pārsnieguma daļu un saskaitot visu darbinieku mēneša ienākumu
pārsnieguma daļas. Darbinieka ienākuma apmēra kritēriju neuzskata par pārsniegtu, ja
ienākumu pārsniegums virs 720 euro izveidojies Darba likumā noteiktā atlaišanas
pabalsta vai izmaksātās kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu dēļ darba tiesisko
attiecību izbeigšanas gadījumā, ja ar šo darbinieku darba tiesiskās attiecības netiek
atjaunotas sešu mēnešu laikā pēc to izbeigšanās, kā arī tādēļ, ka darbiniekam
izmaksājamā summa par ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma laiku aprēķināta atbilstoši
Darba likuma normām.
Deklarācijas 11.rindā norāda aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli par darbinieku
ienākuma pārsnieguma daļu, piemērojot 20 % nodokļa likmi.
Deklarācijas 12.rindā
• norāda, par cik darbiniekiem pārsniegts piecu darbinieku skaits ceturksnī.
Darbinieku skaita pārsniegumu 12.rindā nenorāda, ja tiek piemērota
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 2.1daļa:
➢ darbinieku skaitā iekļauj darbiniekus, kas mikrouzņēmumā nostrādājuši ne
mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa. Darbinieku skaitā neiekļauj
darbiniekus, kas ir prombūtnē vai no darba atstādināti;
➢ ja piemēro Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 2.1daļu, attiecīgajā
izvēles laukā izdara atzīmi, apstiprinot, ka tiek izmantotas minētajā likuma
panta daļā noteiktās tiesības;
➢ ja mikrouzņēmums kādā no iepriekšējiem taksācijas gada ceturkšņiem ir
piemērojis Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 2.1daļu, bet ceturksnī,
par kuru tiek sniegta deklarācija, darbinieku skaits ir pārsniedzis likuma
attiecīgajā normā noteiktos ierobežojumus, ceturkšņa deklarācijā aizpilda 12.,
13. un 14.rindu, bet 12.rindas attiecīgajā izvēles laukā neizdara atzīmi par to,
ka tiek izmantotas Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 2.1daļā noteiktās
tiesības;
• norāda to darbinieku skaitu, kas nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos, un
attiecīgajā izvēles laukā izdara atzīmi, apstiprinot, ka tiek piemērota
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta otrā daļa;
• ja ir pārsniegts mikrouzņēmuma darbinieku skaita ierobežojums un
mikrouzņēmumā
strādā
darbinieks,
kas
ir
nodarbināts
vairākos
mikrouzņēmumos, norāda šo darbinieku kopskaitu;
• ja ceturksnī mikrouzņēmumā nav vairāk par pieciem darbiniekiem un nav
darbinieku, kas ir nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos, deklarācijas 12., 13.
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un 14.rindu neaizpilda. Ja piemēro Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta
2.1daļu, deklarācijas 13. un 14.rindu neaizpilda.
Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs izmanto Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
noteiktās tiesības nepiemērot papildu likmi 2 % apmērā par katru papildus nodarbināto
darbinieku virs pieciem darbiniekiem vai darbinieku, kas nodarbināts vairākos
mikrouzņēmumos, izdara atzīmi deklarācijas 12.rindas attiecīgajā lodziņā.
Deklarācijas 13.rindā norāda papildus piemērojamo mikrouzņēmumu nodokļa likmi, ja
mikrouzņēmumā strādā vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī, kā arī ja
mikrouzņēmumā strādā darbinieks, kas nodarbināts vairākos mikrouzņēmumos.
Mikrouzņēmumu nodokli aprēķina, deklarācijas 12.rindā norādīto darbinieku skaitu
reizinot ar mikrouzņēmumu nodokļa papildu likmi divu procentu apmērā.
Deklarācijas 14.rindā aprēķina mikrouzņēmumu nodokli ceturksnī par darbinieku
skaita pārsnieguma daļu un darbinieku skaitu, kas ir nodarbināti vairākos
mikrouzņēmumos, deklarācijas 13.rindā norādīto nodokļa likmi reizinot ar deklarācijas
5.1 un 6.rindā norādīto kopsummu.
Deklarācijas 15.rindā norāda kopā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli, summējot
deklarācijas 8.1, 9., 11. un 14.rindu.
Deklarācijas 16.rindā norāda deklarācijas 15.rindā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli
par attiecīgo taksācijas perioda ceturksni. Aizpildot IV ceturkšņa deklarāciju, 16.rindā
norāda mikrouzņēmumu nodokli 50 euro apmērā, ja mikrouzņēmumam taksācijas
periodā (kalendāra gadā) apgrozījuma nav bijis. Ja IV ceturkšņa deklarācijas un
taksācijas perioda (kalendāra gada) I, II un III ceturkšņa deklarāciju 15.rindā norādītā
mikrouzņēmumu nodokļa kopsumma ir mazāka par 50 euro, aizpildot IV ceturkšņa
deklarāciju, 16.rindā norāda mikrouzņēmumu nodokli, ko aprēķina, no 50 euro atskaitot
I, II un III ceturkšņa deklarāciju 15.rindā norādīto mikrouzņēmumu nodokļa summu.
Aprēķināto mikrouzņēmumu nodokļa summu samazina proporcionāli par tām taksācijas
gada kalendāra dienām, kurās nodokļa maksātājs kopj bērnu līdz divu gadu vecumam,
kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra
dienām, par kurām nodokļa maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.
Ja taksācijas perioda (kalendāra gada) I, II un III ceturkšņa deklarāciju
15.rindā norādītā mikrouzņēmumu nodokļa kopsumma ir mazāka par 50 euro
un attiecīgajā taksācijas periodā nav reģistrēta/izbeigta saimnieciskā darbība
vai pabeigts likvidācijas process, tad, aizpildot taksācijas perioda IV ceturkšņa
deklarāciju, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā deklarācijas 16.rindā
izveidotajā tabulā norāda darbnespējas lapas “B” un bērna kopšanas atvaļinājuma
periodus taksācijas gadā, par kuriem nav piemērojams mikrouzņēmumu nodoklis
50 euro apmērā.
Par taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības (komercdarbības) reģistrācija,
un gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process,
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs nepiemēro nosacījumus par 50 euro nomaksu.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs IV ceturkšņa deklarācijas 16.rindā norāda
deklarācijas 15.rindā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli.
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Deklarācijas aizpildīšanas
piemēri
Piemērs mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšanai, ja kritēriji nav pārsniegti,
kā arī, ja ir pārsniegts Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktais apgrozījuma,
darbinieku ienākumu un darbinieku skaita kritērijs.
38.piemērs
SIA “Mikro” ir reģistrēta VID kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja un
maksā mikrouzņēmumu nodokli 2020.gadā. SIA “Mikro” dibinātājs un valdes
loceklis ir Māris S., apgrozījums 2020.gadā kopā 65 000 euro.
2020.gada dati pa ceturkšņiem:
Apgrozījuma
Apgrozījums pārsniegums
Ceturksnis
Darbinieki
euro
virs
40 000euro
I
10 000
–
1. Māris S.
1. Māris S.
II
15 000
–
2. Anna L.
1. Māris S.
III
15 000
2. Anna L.
1. Māris S.
2. Anna L.
3. Klāra M.
IV
25 000
25 000
4. Māra N.
5. Pēteris O.
6. Kārlis P.

Darbinieku
atlīdzība euro
380
850
380
380
380
800
380
380
380
380
380

380
380
380
380
750
380
380
380
380
380
400

380
400
380
380
380
380
380
380
390
380
400

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
4.

Par
|_I__| ceturksni

|__2_|_0_|_2__|__0_| .gada

5.
5.1

6.

Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums, kuram tiek piemērota 15 % likme
|___|_1__|_0__|_0__|_0__|__0_| , |__0_|_0__|
Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 3.1daļa
Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļa, kas no kalendāra gada sākuma
pārsniedz 40 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja nodokļa maksātājs
taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusu. |___|___|___|___|___|___| , |___|___|
Taksācijas periodā nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statuss
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Informācija par mikrouzņēmuma darbiniekiem
mikrouzņēmuma
Nr.
personas kods vai
vārds
uzvārds
p.k.
reģistrācijas kods
1.
Māris
S.
111185-00000

7.

un

to

ienākumi

no

mēneša ienākums
I
380

II
380

III
380

88.
88.1

15.
16.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no ceturkšņa apgrozījuma, kuram tiek
piemērota 15 % likme (5.1r. x 15 %)
__|___|__1_|_5__|_0__|_0__| , |_0__|___|

Aprēķinātais
mikrouzņēmumu
nodoklis
ceturksnī
kopā
1
(8. r.+9.r.+11.r.+14.r.)
___|___|1_|_5_|_0_|_0| , |_0_|_0_|
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15.r.) vai aprēķinātā
nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta
piektā, sestā un 6.1daļa
___|___|1_|_5_|_0_|_0| , |_0_|_0_|

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
4.
5.1
6.

7.

Par
|__2_|_0_|_2__|__0_| .gada
|_II__| ceturksni
Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums, kuram tiek piemērota 15 % likme
|___|_1__|_5__|__0_|_0__|__0_| , |_0_|_0__|
Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 3.1daļa
Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļa, kas no kalendāra gada sākuma
pārsniedz 40 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja nodokļa maksātājs
taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusu.
|___|___|___|___|___|___| , |___|___|
Taksācijas periodā nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statuss
Informācija par mikrouzņēmuma darbiniekiem un to ienākumi no
mikrouzņēmuma
personas kods
mēneša ienākums
Nr.
vārds
uzvārds vai reģistrācijas
p.k.
I
II
III
kods
1.
Māris
S.
111185-00000
850
380
400
2.

8.1

Anna

L.

111180-00000

380

380

380

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no ceturkšņa apgrozījuma, kuram tiek
piemērota 15 % likme (5.1r. x 15 %)
___|___|_2_|2_|_5_|_0_| , |_0_|_0_|
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10. Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumu pārsnieguma daļa ceturksnī (daļa, kas
pārsniedz 720 euro mēnesī)
|___|___|___|_1_|_3_|_0_| , |_0_|_0_|
11. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma
daļu
(10.r. x 20 %)
|___|___|___|___|_2_|_6_| , |_0_|_0_|

15. Aprēķinātais
mikrouzņēmumu
nodoklis
ceturksnī
kopā
1
|(8. r.+9.r.+11.r.+14.r.)
|___|___|_2_|_2_|_7_|_6_| , |_0_|_0_|
16. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15.r.) vai aprēķinātā
nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta
piektā, sestā un 6.1daļa
___|___|2_|_2_|_7_|_6| , |_0_|_0_|
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
4.
5.1

6.

7.

Par
|__2_|_0_|_2__|__0_| .gada
|_III__| ceturksni
Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums, kuram tiek piemērota 15 % likme
|___|__1_|_5__|__0_|_0__|_0__| , |_0__|_0__|
Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 3.1daļa
Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļa, kas no kalendāra gada
sākuma pārsniedz 40 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja nodokļa
maksātājs taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja statusu.
|__|__|_|__|__| , |__|__|
Taksācijas periodā nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statuss
Informācija par mikrouzņēmuma darbiniekiem un to ienākumi no
mikrouzņēmuma
mēneša ienākums
Nr.
personas kods vai
vārds
uzvārds
p.k.
reģistrācijas kods
I
II
III
1.
111185-00000
380
380
380
Māris
S.
2.
111180-00000
380
750
380
Anna
L.

8.1

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no ceturkšņa apgrozījuma, kuram
tiek piemērota 15 % likme (5.1r. x 15 %)
|___|___|_2_|2|_5_|_0_| , |_0_|_0_|
9.
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no mikrouzņēmuma ceturkšņa
apgrozījuma vai tā daļa, kuram tiek piemērota 20 % likme (6.r. x 20 %)
|___|___|__|_|__|__| , |__|__|
10. Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumu pārsnieguma daļa ceturksnī (daļa,
kas pārsniedz 720 euro mēnesī)
|___|___|___|__|_3_|_0_| , |__0_|_0_|
11. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma
pārsnieguma daļu (10.r. x 20 %)
|___|___|___|___|__|_6| , |_0_|_0_|
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Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis |ceturksnī kopā
(8.1r.+9.r.+11.r.+14.r.) |___|___|_2_|_2_|_5_|_6_| , |_0_|_0_|
16. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15.r.) vai
aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa
likuma 6.panta piektā, sestā un 6.1daļa
|2|_2|_5_|_6| , |_0_|_0_|
15.

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
4.
5.1

Par
|__2_|_0_|_2__|__0_| .gada
|_IV__| ceturksni
Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums, kuram tiek piemērota 15 % likme
|___|__|___|___|___|___|, |___|___|
Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 3.1daļa

6.

7.

8.1
9.
10
.

Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļa, kas no kalendāra gada sākuma
pārsniedz 40 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja nodokļa maksātājs
taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
statusu.
|___|_2|_5_|0_|_0_|_0_| , |_0_|_0_|
Taksācijas periodā nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statuss
Informācija par mikrouzņēmuma darbiniekiem un to ienākumi no
mikrouzņēmuma
personas kods
mēneša ienākums
Nr.
vārds
uzvārds vai reģistrācijas
p.k.
I
II
III
kods
1.
Māris
S.
111185-00000
800
380
380
2.
Anna
L.
111180-00000
380
380
380
3.

Klāra

M.

111169-00000

380

380

380

4.

Māra

N.

111186-00000

380

380

380

5.

Pēteris

O.

111175-00000

380

380

380

6.

Kārlis

P.

111167-00000

380

400

400

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no ceturkšņa apgrozījuma, kuram tiek
piemērota 15 % likme (5.1r. x 15 %)
|___|___|___|___|___|___| , |___|___|
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no mikrouzņēmuma ceturkšņa
apgrozījuma vai tā daļa, kuram tiek piemērota 20 % likme (6.r. x 20 %)
|___|___|_5_|_0_|_0_| 0,|_0_|_0_|_|
Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumu pārsnieguma daļa ceturksnī (daļa, kas
pārsniedz 720 euro mēnesī)
|___|___|___|__|_8_|_0_| , |_0_|_0_|
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11.
12.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma
pārsnieguma daļu (10.r. x 20 %)
|___|___|___|___|_1_|_6_| , |_0_|_0_|
Mikrouzņēmuma darbinieku skaits, kas pārsniedz
1
piecus darbiniekus ceturksnī
darbinieks
x Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
6.panta otrā daļa
Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
6.panta 2.1daļa

13.

Papildus piemērojamā mikrouzņēmumu nodokļa likme, ja mikrouzņēmumā
ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī (12.r. x 2 %)
|___|_2_|%

14.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku skaita pārsnieguma
daļu, ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī
((5.1r. + 6.r.) x 13.r.)

15.
16.

|___|___|___|_5_|_0_|_0_| , |_0_|_0_|
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis kopā (8.1r. + 9.r. + 11.r. + 14.r.)
|___|___|_5_|_5_|_1_|_6_| , |_0_|_0_|
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15.r.) vai
aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa
likuma 6.panta piektā, sestā un 6.1daļa
|5_|_5_|_1_|_6| , |_0_|_0_|

Piemērs IV ceturkšņa mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas 15. un 16.rindas
aizpildīšanai, ja kopējā nodokļa summa taksācijas gadā nepārsniedz 50 euro.
39.piemērs
Mikrouzņēmuma 2020.gada deklarācijās aprēķinātais
nodoklis, ko norāda deklarāciju 15.rindā, ir šāds:
- I ceturksnī – 10 euro;
- II ceturksnī – 20 euro;
- III ceturksnī – 0 euro;
- IV ceturksnī – 5 euro.

mikrouzņēmumu

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
4.

Par
|_I__| ceturksni

15.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis kopā |(8.1r.+9.r.+11.r.+14.r.)
|___|___|__|__|_1_|_0_| , |_0_|_0_|
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15.r.) vai
aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa
likuma 6.panta piektā, sestā un 6.1daļa
___|___|_|__|_1_|_0| , |_0_|_0_|

16.

|__2_|_0_|_2__|__0_| .gada

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
4.

Par
|_II__| ceturksni

|__2_|_0_|_2__|__0_| .gada
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15.
16.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis kopā |(8.1r.+9.r.+11.r.+14.r.)
|___|___|__|__|_2_|_0_| , |_0_|_0_|
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15.r.) vai
aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa
likuma 6.panta piektā, sestā un 6.1daļa
___|___|_|__|_2_|_0| , |_0_|_0_|

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
4.

Par
|_III__| ceturksni

15.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis kopā |(8.1r.+9.r.+11.r.+14.r.)
|___|___|__|__|__|_0_| , |_0_|_0_|
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15.r.) vai
aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa
likuma 6.panta piektā, sestā un 6.1daļa
___|___|_|__|__|_0| , |_0_|_0_|

16.

|__2_|_0_|_2__|__0_| .gada

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
4.

Par
|_IV__| ceturksni

15.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis kopā (8.1r.+9.r.+11.r.+14.r.)
|___|___|__|__|__|_5_| , |_0_|_0_|
Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15.r.) vai
aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa
likuma 6.panta piektā, sestā un 6.1daļa
___|___|_|__|_2_|_0| , |_0_|_0_|

16.

|__2_|_0_|__2|__0_| .gada

IV ceturkšņa mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas 16.rindā norādāmo
summu aprēķina šādi: 50 –( 10 + 20) vai 50 –5-(10 + 20 + 5).

Nodokļa maksāšana
Mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums maksā
četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu.
Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša
piecpadsmitajam datumam.
Mikrouzņēmumu nodokli maksā Valsts kasē (reģ. Nr.90000050138), TRELLV22, šādos
valsts budžeta ieņēmumu kontos:
Maksātājs
Konts
Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā
maksātāji, kas atbilst likumam “Par LV75TREL1060000721000
uzņēmumu ienākuma nodokli”
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Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā
fiziskās personas, kas reģistrētas kā LV41TREL1060000722000
saimnieciskās darbības veicējas
Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā
pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas
LV07TREL1060000723000
atbilst likumam “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”

Nodokļa sadalījums pa valsts
budžeta kontiem
Fiziskās personas, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja un ir
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, mikrouzņēmumu nodokļa maksājumu budžetā
2020.gadā sadala šādi:
• 80 % – obligāto iemaksu kontā;
• 20 % – iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.
Individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības,
kas iepriekšējā taksācijas periodā bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, –
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – mikrouzņēmumu nodokļa maksājumu 2020.gadā
sadala šādi:
• 0,1 % – riska nodevas kontā;
• 80 % – obligāto iemaksu kontā;
• 19,9 % – iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.
SIA, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā
taksācijas periodā bija uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja, – mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja – mikrouzņēmumu nodokļa maksājumu 2020.gadā sadala šādi:
• 0,1 % – riska nodevas kontā;
• 80 % – obligāto iemaksu kontā;
• 18,8 % – iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;
• 1,1 % – uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā.
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Saistītie tiesību akti
Mikrouzņēmumu nodokļa likums.
Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.
Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
Likums “Par grāmatvedību”.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums.
Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.190 “Noteikumi par mikrouzņēmumu
nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”.
Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr.827 “Noteikumi par valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.
Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 “Kases operāciju uzskaites
noteikumi”.
Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumi Nr.301 “Noteikumi par individuālo
komersantu finanšu pārskatiem”.
Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.188 “Kārtība, kādā individuālie
komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās
personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta
sistēmā”.
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