NODOKĻU REŽĪMI
AUTORIEM
No 2021. gada 1. jūlija mainās
autoratlīdzību nodokļu nosacījumi.
Ieskaties un izvēlies piemērotāko
savai turpmākajai darbībai.

Autoratlīdzības līgumi pārejas posmā
līdz 31.12.2021.
Autoratlīdzības līgumi ar uzņēmuma līguma
nodokļiem no 01.01.2022.
Saimnieciskā darbība vispārējā režīmā
(pašnodarbinātais)
Saimnieciskā darbība mikrouzņēmuma režīmā
Autoratlīdzība no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas

Autoratlīdzības līgums
no 01.07.2021. līdz 31.12.2021.

Nodokļi, kas jāmaksā pašam autoram
Cik?

Kad?

Ja 2021.gada otrajā pusgadā saņemtās
autoratlīdzības pārsniedz 25 000 €
un izmaksātājs nodokli nav ieturējis 40 %
(ir ieturēts 25 %), tad autors piemaksā
iztrūkstošo daļu

Autoratlīdzības saņēmēja deklarācijas
jāiesniedz līdz 28.02.2022.
Iesniedz, ja autoratlīdzību izmaksājuši
vairāki pasūtītāji vai autoratlīdzība
saņemta ārvalstīs

Izdevumu norma
Nav

Nodokļi, kas jāmaksā pasūtītājam
Cik?

Kad?

Autoratlīdzības izmaksātājs ietur nodokli
izmaksas vietā

Jāsamaksā līdz nākamā (pēc izmaksas)
mēneša 23. datumam

Autoratlīdzībām:
līdz 25 000 € - 25 %
kas pārsniedz 25 000 € - 40 %

Paziņo VID par autoram izmaksāto
līdz nākamā (pēc izmaksas)
mēneša 15. datumam

Nodokli sadala: VSAOI – 80%, IIN – 20%
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Autoratlīdzības līgums
no 01.01.2022.

Nodokļi, kas jāmaksā pašam autoram
Visus nodokļus maksā pasūtītājs

Izdevumu norma
Nav

Nodokļi, kas jāmaksā pasūtītājam
Nodokļi kā no algas darbiniekam uzņēmumā

IR iesniegta algas nodokļa grāmatiņa:

NAV iesniegta algas nodokļa grāmatiņa vai
grāmatiņā IR veikta atzīme par 23 % likmes
piemērošanu:

IIN
20% mēneša ienākumam līdz 1667 €
23% mēneša ienākuma daļai, kas

23%

pārsniedz 1667 €
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visam mēneša ienākumam (arī
ienākumam līdz 1667 €)

VSAOI

34,09% (23,59 % – darba devēja daļa, 10,50 % – darba ņēmēja daļa)

Nodokļi tiek aprēķināti tāpat kā uzņēmuma līgumā

Saimnieciskā darbība vispārējā
režīmā (pašnodarbinātais)

IIN

Cik?

Kad?

Gada ienākumam līdz 20 004 € - 20 %
Gada ienākuma daļai no 20 004 € līdz 62 800 € - 23 %
Gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 € - 31 %

Šogad un 2022. gadā iesniedz gada ienākumu
deklarāciju sekojošā gadā no 1. marta (ja ienākumi
pārsniedz 62 800 € gadā, tad no 1. aprīļa) līdz
1. jūlijam, samaksā līdz 23. jūlijam. Ja maksājamais
nodoklis pārsniedz 640 € , maksājumu var sadalīt
trīs daļās un maksāt līdz septembrim vai lūgt VID
vēl ilgāku sadalījumu

VSAOI

Nodokļi, kas jāmaksā pašam autoram

Cik?

Kad?

31,07 % no vismaz 500 € vai no izvēlētas lielākas
summas + 10 % no starpības starp faktiskajiem
ienākumiem mēnesī un 500 € vai izvēlētās summas
10 % no faktiskajiem ienākumiem, ja tie
nesasniedz 500 € mēnesī

Par VSAOI autors līdz ceturksnim sekojošā
mēneša 17. datumam iesniedz
“Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu”,
samaksā līdz 23. datumam

No 01.07.2021. noteiktas minimālās iemaksas, ja
ienākumi nesasniedz 1500 € ceturksnī. Katram
cilvēkam VSAA noteiks aprēķinu, piemērojot 10 % likmi

!
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Ja autors iesniegs apliecinājumu/iesniegumu VID par ienākumu <1500 € ceturksnī
(15.07.2021. un 15.10.2021.), VSAA minimālās iemaksas neaprēķinās

Izdevumu norma

Nosacītā izdevumu norma 25 % vai 50 % no autoratlīdzības (nav jāpamato) vai faktiskie izdevumi
(jāpamato ar čekiem, kvītīm, rēķiniem)

Nodokļi, kas jāmaksā pasūtītājam
Nav

No 01.07.2021. saņemtās autoratlīdzības var iekļaut saimnieciskās darbības ienākumā

Saimnieciskā darbība
mikrouzņēmuma režīmā
Nodokļi, kas jāmaksā pašam autoram
Cik?

Kad?

Apgrozījumam gadā:
līdz 25 000 € – 25%
pārsniedzot 25 000 € – 40%
No 01.07.2021. noteiktas minimālās iemaksas,
ja ienākumi nesasniedz 1500 € ceturksnī

Nodokli maksā no apgrozījuma (bruto
ieņēmumiem) uz ceturkšņa deklarāciju
pamata. Deklarāciju iesniedz līdz
ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam,
samaksā līdz 23. datumam

Katram cilvēkam VSAA noteiks aprēķinu,
piemērojot 10 % likmi

!

Ja autors iesniegs apliecinājumu/iesniegumu VID par ienākumu <1500 € ceturksnī
(15.07.2021. un 15.10.2021.), VSAA minimālās iemaksas neaprēķinās

Izdevumu norma
Nav

Nodokļi, kas jāmaksā pasūtītājam
Nav
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No 01.07.2021. saņemtās autoratlīdzības var iekļaut saimnieciskās
darbības ienākumā. Nodokli sadala: VSAOI – 80%, IIN – 20%

Pēc saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešanas būs iespēja izmantot
vienkāršoto mikrouzņēmumu nodokļa samaksas risinājumu. SDI konta
lietotājam būs iespēja nesniegt MUN ceturkšņa deklarāciju un neveikt MUN
samaksu vispārējā kārtībā - nodokļa samaksa un deklarācijas iesniegšana
notiks automātiski.

Autoratlīdzība no kolektīvā
pārvaldījuma organizācijas
Nodokļi, kas jāmaksā pašam autoram
Ja nepieciešams, autors piemaksā IIN ar gada ienākumu deklarāciju, piemērojot
IIN progresīvās likmes
Ienākums netiek ietverts maksātāja saimnieciskās darbības ienākumos

Izdevumu norma
Nosacīto izdevumu normu piemēro 25 % vai 50 % apmērā

Nodokļi, kas jāmaksā pasūtītājam
Autoratlīdzības izmaksātājs ietur nodokli izmaksas vietā,
piemērojot 20 % likmi
Jāsamaksā līdz nākamā (pēc izmaksas) mēneša 23. datumam,
paziņo VID par izmaksāto atlīdzību līdz nākamā (pēc izmaksas)
mēneša 15. datumam
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Autoram nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam

