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Lietotie saīsinājumi
VKKF

Valsts kultūrkapitāla fonds

VID

Valsts ieņēmumu dienests

IIN

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

VSAOI

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

MUN

mikrouzņēmumu nodoklis

GDNM

gada diferencētais neapliekamais minimums

Ziņojums par
pašnodarbinātā VSAOI

ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja
pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie
darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām; 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” 4.pielikums

GID

gada ienākumu deklarācija; Ministru kabineta 2018. gada
30.oktobra noteikumu Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”
1.pielikums

Paziņojums par fiziskai
personai izmaksātajām
summām

paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām
summām; Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta
noteikumu Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma
nodokļa paziņojumiem” 1. vai 2.pielikums

MUN ceturkšņa
deklarācija

mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija; Ministru kabineta
2014.gada 8.aprīļa noteikumu Nr.190 “Noteikumi par
mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas
kārtību” pielikums
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Materiāls skaidro nodokļu piemērošanas kārtību VKKF finansējumam, kas 2020.gadā
tiek izmaksāts mērķprogrammas “Radošo personu nodarbinātības programma” ietvaros
fiziskajām personām, kuru profesionālā radošā darbība tikusi ierobežota Covid-19
apdraudējuma laikā noteikto ierobežojumu dēļ.

Vispārīgā informācija
2020. gada 5. jūnijā pieņemts Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likums, kurš paredz, ka:
➢ VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos projektus no
tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19
izraisītās krīzes negatīvo ietekmi uz kultūras nozari.
Lai fiziskā persona pretendētu uz VKKF mērķprogrammas ietvaros piešķirto
finansējumu, tai ir jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējai.

Detalizēta informācija par VKKF finansējuma piešķiršanas nosacījumiem
(nolikums) ir pieejama VKKF tīmekļa vietnē http://www.vkkf.lv/.
✓ Naudas līdzekļi, ko radošai personai1 izmaksā VKKF radošo personu
nodarbinātības programmas ietvaros, ir ar nodokli apliekams
ienākums.
✓ Par nodokļu nomaksu ir atbildīga fiziskā persona – finansējuma
saņēmējs.
✓ Nodokļu nomaksas kārtība ir atkarīga no personas izvēlētā nodokļa
maksāšanas režīma.
Saimniecisko darbību var reģistrēt:
➢ VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Dokumenti” –
“No veidlapas” – “Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu
veidlapas” – “Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācija”;
➢

klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai personas
apliecību (eID) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu.

Reģistrējoties norāda pamatdarbības veidu atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās
klasifikācijas kodiem – NACE un izvēlas nodokļu maksāšanas režīmu.
Persona tiek piereģistrēta ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

1

Persona, kas atbilst VKKF mērķprogrammas “RADOŠO PERSONU NODARBINĀTĪBAS PROGRAMMA” projektu konkursa
nolikumā minētajiem nosacījumiem.
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VKKF :
• pirms izmaksas VID publiskojamo datu bāzē pārliecinās, vai persona ir
reģistrējusi saimniecisko darbību radošās darbības jomā;
• izmaksājot finansējumu, nodokļus neietur;
• līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz VID “Paziņojumu par fiziskai personai
izmaksātajām summām” ar kodu 2007.

Finansējuma saņēmējs – saimnieciskās
darbības veicējs, kas nodokļus maksā
vispārējā režīmā
Saimnieciskās darbības veicējs, kas nodokļus maksā vispārējā režīmā, VKKF
izmaksāto finansējumu iekļauj kopējos saimnieciskās darbības ienākumos,
no kuriem maksā IIN un veic VSAOI kā pašnodarbinātais.
No saimnieciskās darbības ienākuma maksā:
➢ IIN rezumējošā kārtībā ar GID;
➢ VSAOI un iemaksas pensiju apdrošināšanai par attiecīgo gada ceturksni.
Saimnieciskās darbības ienākumu nosaka kā ieņēmumu un to gūšanu saistīto izdevumu
starpību.
Likmes:
IIN

20 %
23 %
31,4 %

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

VSAOI

32,15 %2

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

5%

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

Ienākumi no saimnieciskās darbības
mēnesī ≥ 430 eiro
32,15 % no vismaz 430 eiro (vai
izvēlētas lielāka VSAOI objekta)
+
vismaz
5%
no
starpības
starp
faktiskajiem mēneša ienākumiem no
saimnieciskās darbības un 430 eiro (vai
cita izvēlētā VSAOI objekta)

2

Ienākumi no saimnieciskās darbības
mēnesī < 430 eiro
Vismaz 5 % apmērā no faktiskajiem
mēneša ienākumiem

Likmi 32,15 % piemēro pašnodarbinātajam vispārējā gadījumā (arī personām, kurām noteikta I, II vai III grupas
invaliditāte, izdienas pensijas saņēmējam, personai ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējai).
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Detalizētāka informācija par pašnodarbinātā VSAOI, to likmēm, aprēķināšanu,
maksāšanu un pārskatu iesniegšanu pieejama metodiskajā materiālā
“Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”,
informācija par IIN aprēķināšanu un maksāšanu no saimnieciskās darbības
ienākuma – metodiskajā materiālā “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās
darbības ienākuma”.
VID iesniedzamie pārskati:

Pārskata/
deklarācijas
nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Ziņojums
par
pašnodarbinātā
VSAOI

Līdz pārskata ceturksnim
sekojošā
mēneša
15.datumam

VSAOI un 5 % iemaksas pensiju
apdrošināšanai:
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 GID aprēķinātais nodoklis <
640 eiro: līdz 16.jūnijam
ja GID aprēķinātais nodoklis >
640 eiro:

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

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

līdz
16.jūlijam,
16.augustam
un
16.septembrim (katru reizi trešo daļu no
IIN summas)
IIN
maksājumu
aprēķins

avansa

!!! Gadā, kad
saimnieciskā darbība tiek
uzsākta (reģistrēta), IIN
avansa maksājumus var
neveikt.
Avansa
maksājumu
apmēru
nākamajam
saimnieciskās
darbības
gadam
aprēķina
Elektroniskās
deklarēšanas
sistēma
(EDS) automātiski pēc
tam, kad ir iesniegta GID.
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1.piemērs
Mūziķis Guntis līdz šim kā radošā persona ir saņēmis ienākumus no autoratlīdzības un
nav reģistrējis saimniecisko darbību VID. Lai pretendētu uz VKKF finansējumu, Guntis
reģistrē saimniecisko darbību uz projekta izpildes laiku un izvēlas maksāt nodokļus
vispārējā režīmā.
VKKF mērķprogrammas ietvaros piešķir Gunta projektam līdzekļus 1614 eiro apmērā
radoša darba veikšanai, ko izmaksā divos maksājumos – jūlijā 1129,80 eiro un
septembrī – 484,20 eiro.
Guntim jūlijā un septembrī citu ieņēmumu nav, bet ir bijuši ar radošā darba veikšanu
saistīti izdevumi: jūlijā – 400 eiro un septembrī – 100 eiro, ko pamato attaisnojuma
dokumenti.
VKKF, veicot izmaksu, nodokļus neietur, bet līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz
VID “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” ar kodu 2007.
VSAOI Guntis veic šādi:
Par jūliju:
✓ VSAOI pēc likmes 32,15 % no 430 eiro3, t.i., 138,25 eiro (jo ienākums jūlijā
pārsniedz minimālās algas apmēru (1129,80 eiro – 400 eiro = 729,80 eiro));
✓ obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no 299,80 eiro, t.i.,
14,99 eiro (5 % no starpības starp faktiskajiem jūlija ienākumiem (729,80 eiro)
un 430 eiro).
Par septembri:
✓ obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no faktiskajiem
mēneša ienākumiem, t.i., 5 % no 384,20 eiro = 19,21 eiro;
✓ VSAOI pēc likmes 32,15 % neveic, jo ienākums septembrī ir mazāks par
minimālās algas apmēru (484,20 eiro – 100 eiro = 384,20 eiro).
Līdz 15.oktobrim Guntis iesniedz VID ziņojumu par pašnodarbinātā VSAOI par
III ceturksni un iemaksā budžetā 172,45 eiro (138,25 + 14,99 + 19,21).
IIN Guntis maksā šādi:
✓ Periodā no nākamā gada 1.marta līdz 1.jūnijam iesniedz VID GID un
deklarācijas pielikumā D3 uzrāda VKKF izmaksāto finansējumu un ar to
saistītos izdevumus.
✓ Ja kopējie apliekamie ienākumi gadā (saimnieciskās darbības ienākumi un citi
gada laikā gūtie ienākumi) nepārsniedz 20 004 eiro, piemēro IIN 20 % likmi.
✓ Aprēķinot par gadu maksājamo IIN, ņem vērā arī GDNM4, atvieglojumus5, kā
arī attaisnotos izdevumus6.
✓ Pēc GID aprēķināto IIN nomaksā līdz 16.jūnijam.
Kad projekts noslēdzas un viss finansējums ir saņemts, Guntis paziņo VID par
saimnieciskās darbības pārtraukšanu, jo turpmāk atkal saņems ienākumus tikai no
autoratlīdzības.

3

VSAOI 32,15 % apmērā pēc savas izvēles persona var veikt arī no lielākas summas (VSAOI objekta) nekā 430 eiro.
Tādā gadījumā iemaksas 5 % pensiju apdrošināšanai veic no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un izvēlētā VSAOI
objekta.
4
Personai piemērojamo GDNM aprēķina, ņemot vērā kopējos gada apliekamos ienākumus. Ja 2020. gadā ienākumi ir
virs 14 400 eiro, GDNM nepiemēro.
5
Vairāk informācijas materiālā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi”.
6
Vairāk informācijas materiālā “Attaisnotie izdevumi”.
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Finansējuma saņēmējs – MUN maksātājs
A

Persona, kura ir reģistrējusies kā MUN maksātāja, VKKF izmaksāto
finansējumu iekļauj attiecīgā ceturkšņa MU apgrozījumā un nomaksā MUN
(15 %).
➢ Maksājot MUN, atsevišķi nav jāaprēķina un jāmaksā IIN un VSAOI.
➢ MUN aprēķina un maksā no apgrozījuma (ieņēmumiem), neatskaitot ar
saimnieciskās darbības veikšanu saistītos izdevumus.
➢ Mikrouzņēmuma (MU) darbinieka (īpašnieka) ienākums7 no MU nevar pārsniegt
720 eiro mēnesī.
➢ Periodā, par kuru maksā MUN, personai nav tiesību saviem ienākumiem (arī
tiem, kas gūti ārpus MU) piemērot GDNM, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos
izdevumus.
VID iesniedzamie pārskati:

Pārskata/
deklarācijas
nosaukums
MUN
ceturkšņa
deklarācija

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa likme/samaksas termiņš

Līdz ceturksnim sekojošā mēneša
15.datumam

MUN likme 15 % no apgrozījuma, ja
ir ievēroti kritēriji:
• apgrozījums gadā < 40 000 eiro
• ienākums no MU < 720 eiro mēnesī
MUN
iemaksā
līdz
ceturksnim
sekojošā mēneša 15.datumam

Detalizēta informācija par MUN aprēķināšanu, maksāšanu un MUN deklarācijas
aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama metodiskajā materiālā “Mikrouzņēmumu
nodoklis”.
2.piemērs
Mūziķis Ainārs ir reģistrējies kā MUN maksātājs un veic grāmatvedības uzskaiti
vienkāršā ieraksta sistēmā.
Ainārs iesniedz VKKF mērķprogrammas ietvaros projekta pieteikumu, kā rezultātā
saņem VKKF finansējumu 1614 eiro apmērā radoša darba veikšanai, ko VKKF izmaksā
divos maksājumos: augustā – 1129,80 eiro un oktobrī – 48,20 eiro.
VKKF, veicot izmaksu, nodokļus neietur, bet līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz
VID “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” ar kodu 2007.
Ainārs līdz 15.oktobrim iesniedz MUN deklarāciju par III ceturksni, apgrozījumā
iekļaujot augustā no VKKF saņemtos 1129,80 eiro un maksā MUN pēc 15 % likmes.

7

Mikrouzņēmuma (MU) īpašnieka ienākums ir attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personiskajam patēriņam no MU
izņemtie līdzekļi un citi naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no MU.
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Oktobrī saņemtos 484,20 eiro Ainārs iekļauj MUN deklarācijā par IV ceturksni, ko
iesniedz līdz 15.janvārim, un maksā 15 % MUN.
VSAOI un obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai Aināram papildus nav jāveic.
Ieņēmumi, par kuriem Ainārs maksā MUN, nav jāuzrāda GID.

Finansējuma saņēmējs – patentmaksas
maksātājs
Detalizēta informācija par patentmaksu, tās apmēru, kā arī saimnieciskās
darbības jomas, par kurām ir tiesības izvēlēties maksāt patentmaksu,
pieejama metodiskajā materiālā “Patentmaksa”.
3.piemērs
Mākslas fotogrāfs Agris ir reģistrējies kā patentmaksas maksātājs ar patentmaksas
periodu 12 mēneši, par ko ir samaksājis patentmaksu likumā noteiktajā apmērā.
Agris iesniedz VKKF mērķprogrammas ietvaros projekta pieteikumu, kā rezultātā
saņem VKKF finansējumu 1614 eiro apmērā radoša darba veikšanai, ko VKKF izmaksā
divos maksājumos: augustā – 1129,80 eiro un septembrī – 484,20 eiro.
VKKF, veicot izmaksu Agrim, nodokļus neietur, bet līdz nākamā gada 1.februārim
iesniedz VID “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” ar kodu 2007.
Agris saņemto finansējumu iekļauj kopējo saimnieciskās darbības ieņēmumu, par
kuriem maksā patentmaksu, uzskaitē, lai kontrolētu, vai ieņēmumi nepārsniedz
15 000 eiro gadā.
Agris no VKKF izmaksātās summas nekādus papildu nodokļa maksājumus neveic.
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Saistošie normatīvie akti
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
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”
Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 “Likuma "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība”
Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.677 “Noteikumi par
iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”
Ministru kabineta 2018. gada 30.oktobra noteikumi Nr. 662 “Noteikumi par
iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”
Mikrouzņēmumu nodokļa likums
Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.190 “Noteikumi par
mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”
Ministru kabineta 2018.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.28 “Kārtība, kādā
piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā
profesijā, un patentmaksas apmērs”

10

