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Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji

Cilvēks pirms reģistrēšanās Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējas kā individuālais komersants vai
saimnieciskās darbības veicējs.

Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumi Nr.404 “Prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju reģistrēšanas kārtība”
Reģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicējam, iespējams izvēlēties vienu
no šādiem nodokļu maksāšanas režīmiem:
1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības;
2) patentmaksa;
3) mikrouzņēmumu nodoklis.
Reģistrējoties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā individuālajam
komersantam, iespējams izvēlēties vienu no šādiem nodokļu maksāšanas režīmiem:
1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības;
2) mikrouzņēmumu nodoklis.

NODOKĻI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS
Cilvēks, kurš ir reģistrējis saimniecisko darbību un izvēlējies maksāt nodokļus vispārējā
kārtībā:
• kārto ieņēmumu un izdevumu uzskaiti – vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā –
un saņemto atlīdzību par auklītes pakalpojumiem iekļauj savos saimnieciskās
darbības ieņēmumos.
Iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kas būtiski atvieglos grāmatvedības
organizēšanu, var šeit.
• no saimnieciskās darbības ienākuma aprēķina un samaksā nodokļus un iesniedz
pārskatus.
No ienākuma no saimnieciskās darbības maksā IIN un VSAOI:
IIN

20 %
23 %
31,4 %

gada ienākumam līdz 20 004 eiro
gada ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro
gada ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro

VSAOI

32,15 %

vispārējā gadījumā no saimnieciskās darbības mēneša ienākuma, kas nav
mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu
(430 eiro) (turpmāk – VSAOI objekts)

5%

obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai no pārējā saimnieciskās
darbības ienākuma, no kura nav maksāti 32,15 %

Ienākumi
no
saimnieciskās
darbības mēnesī ≥ 430 eiro

Ienākumi
saimnieciskās
darbības mēnesī
< 430 eiro
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no

Ienākumi
no
saimnieciskās
darbības
< 50 eiro
no
gada sākuma
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32,15 % no vismaz 430 eiro (vai
izvēlētas lielāka VSAOI objekta)
+
vismaz 5 % no starpības starp
faktiskajiem
ienākumiem
no
saimnieciskās darbības un 430 eiro
(vai cita izvēlētā VSAOI objekta)

vismaz 5 % apmērā no
faktiskajiem ienākumiem

VSAOI neveic

Detalizētāka informācija par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, to likmēm, aprēķināšanu, maksāšanu un pārskatu
iesniegšanu pieejama metodiskajā materiālā “Pašnodarbinātā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas”, informācija par iedzīvotāju ienākuma
nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu no saimnieciskās darbības ienākuma –
metodiskajā materiālā “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības
ienākuma”.

Saimnieciskās darbības veicējs iesniedz šādus pārskatus:

Pārskata/
deklarācijas
nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Ziņojums
par
pašnodarbinātā
valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām

Līdz pārskata ceturksnim
sekojošā
mēneša
15.datumam

VSAOI:
līdz
pārskata
ceturksnim
sekojošā mēneša 15.datumam

Gada
ienākumu
deklarācija

Par gadu – periodā no
nākamā gada 1.marta līdz
1.jūnijam

IIN iemaksā:

Ja kopējie gada ienākumi
pārsniedz 62 800 eiro —
no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam

•
•

ja
< 640
ja
> 640

aprēķinātais
nodoklis
eiro: līdz 16.jūnijam;
aprēķinātais
nodoklis
eiro:

līdz
16.jūnijam,
16.jūlijam
un
16.augustam (katru reizi trešo daļu no
nodokļa summas);
•

ja
kopējie
gada
ienākumi
> 62 800 eiro un aprēķinātais
nodoklis > 640 eiro:

līdz
16.jūlijam,
16.augustam
un
16.septembrim (katru reizi trešo daļu no
nodokļa summas);
•

l
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līdz 16.jūnijam – iemaksā
minimālo nodokli 50 eiro, ja
aprēķinātais IIN no saimnieciskās
darbības ienākuma nepārsniedz
50 eiro.
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Minimālais
nodoklis
50 eiro
nav
jāmaksā:
• ja ir veiktas VSAOI par sevi kā
pašnodarbinātu personu;
• par pirmo un otro saimnieciskās
darbības gadu un par gadu, kurā
izbeigta saimnieciskā darbība;
• par tām gada kalendāra dienām,
kurās persona atrodas bērna
kopšanas
atvaļinājumā,
pārejošas
darbnespējas,
grūtniecības
un
dzemdību
atvaļinājumā
(izsniegta
darbnespējas lapa “B”)
IIN
maksājumu
aprēķins

avansa

Avansa
maksājumu
aprēķina
EDS
automātiski pēc gada
ienākumu
deklarācijas
iesniegšanas
!!!
Gadā,
saimnieciskā darbība
uzsākta (reģistrēta),
avansa maksājumus
neveikt

IIN avansā iemaksā ne vēlāk kā:
15.martā
15.jūnijā
15.augustā
15.novembrī

kad
tiek
IIN
var

PATENTMAKSA
Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par fiziskās
personas saimniecisko darbību.
Samazinātā patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver
tikai iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Samazinātā
patentmaksa
Maksā par vienu kalendāra
Maksā par vienu, trim vai
gadu 17 eiro vai sešiem
sešiem
kalendāra
kalendāra mēnešiem –
mēnešiem
vai
vienu
9 eiro
kalendāra
gadu.
Patentmaksas
apmērs
mēnesī auklei Rīgā ir
100 eiro
un
citās
pašvaldībās – 50 eiro
Patentmaksa

Maksāšanas kārtība

Grāmatvedības
organizēšana
Nosacījumi:

Veic tikai ieņēmumu uzskaiti, un nav noteikts pienākums
sniegt pārskatus VID
• Var
izvēlēties,
ja
• Ieņēmumi (pārrēķinot
piešķirta valsts vecuma
uz par pilnu taksācijas
pensija
(tai
skaitā
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gadu) nevar pārsniegt
priekšlaicīgi)
vai
ja
15 000 eiro gadā
personai noteikta 1. vai
• Nevar nodarbināt citas
2.grupas invaliditāte
personas
• Saimnieciskās darbības
• Vienlaikus nevar veikt
ieņēmumi
citu
saimniecisko
pirmstaksācijas
gadā
darbību,
kā
arī
nepārsniedz 3000 euro
vienlaikus nevar būt • Vienlaikus nevar veikt
MUN maksātājs
citu
saimniecisko
darbību,
kā
arī
vienlaikus nevar būt
MUN maksātājs
• Nenodarbina
citas
personas
• Nav
algas
nodokļa
maksātājs

Detalizēta informācija par patentmaksu ir pieejama šeit.

MIKROUZŅĒMUMU NODOKLIS
Mikrouzņēmumu nodoklis ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Cilvēks, kurš izvēlējies maksāt mikrouzņēmumu nodokli:
• kārto ieņēmumu un izdevumu uzskaiti – vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā –
un saņemto atlīdzību par auklītes pakalpojumiem iekļauj savos saimnieciskās
darbības ieņēmumos.
Iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kas būtiski atvieglos grāmatvedības
organizēšanu var šeit.
•

no apgrozījuma aprēķina un samaksā mikrouzņēmumu nodokli un iesniedz
pārskatus.
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iesniedz šādus pārskatus:

Pārskata/
deklarācijas
nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa likme/samaksas termiņš

MUN
ceturkšņa
deklarācija

Līdz
ceturksnim
sekojošā
mēneša 15.datumam

MUN likme 15 % no apgrozījuma, ja
ir ievēroti kritēriji:
• apgrozījums gadā <40 000 eiro,
(apgrozījuma
pārsniegumam
piemēro 20 %);
• darbinieka ienākums <720 eiro*
mēnesī, (ienākuma pārsnieguma
daļai papildus piemēro 20 %);
• darbinieku skaits < 5 darbinieki (ja
pārsniedz, MUN likmei pieskaita
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divus procenta punktus par katru
papildus nodarbināto darbinieku).
MUN
iemaksā
līdz
ceturksnim
sekojošā mēneša 15.datumam.
!!! Ne vēlāk kā līdz nākamā gada
30.janvārim iemaksā MUN 50 eiro
apmērā, ja kalendāra gadā aprēķinātā
MUN summa nepārsniedz 50 eiro.
Minimālais
nodoklis
50 eiro
nav
jāmaksā:
• ja ir veiktas VSAOI par sevi kā
pašnodarbinātu personu;
• par pirmo un otro saimnieciskās
darbības gadu un par gadu, kurā
izbeigta saimnieciskā darbība;
• par tām gada kalendāra dienām,
kurās persona atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā, pārejošas
darbnespējas, grūtniecības un
dzemdību atvaļinājumā (izsniegta
darbnespējas lapa “B”)

Detalizēta informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīmiem un
mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas kārtību ir pieejama VID tīmekļa vietnē
www.vid.gov.lv sadaļā “Privātpersonām” – “SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJI ”, un
sadaļā “PIRMIE SOĻI TOPOŠAJIEM UZŅĒMĒJIEM ”, kā arī sadaļā “Nodokļi” –
“MIKROUZŅĒMUMU NODOKLIS”.
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