Seminārs 11.06.2021.

Jautājumi
SDV, kurš sevis veidotus mākslas
(amatnieka?) darbus pārdod uz citām
ES valstīm - kas ar PVN? Kopsummas
gadā vai kalendārajā gadā nelielas, ap
dažiem tūkstošiem eiro.

Atbildes
Ar 2021.gada 1.jūliju preču tālpārdošanas
slieksnis visās ES dalībvalstīs (jāskaita
kopā) ir 10000 euro iepriekšējā vai kārtējā
kalendārajā gadā.
Ja neesat reģistrēts PVN maksātājs,
varēsiet pārdot preces bez PVN. Pēc 10000
euro sliekšņa pārsniegšanas tālpārdošanas
darījumos, ir jāizvēlas – vai nu reģistrēties
Savienības režīmā izmantošanai vai arī
reģistrēties kā PVN maksātājām katrā
tālpārdošanas darījuma pircēja dalībvalstī.
Neatkarīgi no tā, kuru no šiem variantiem
izvēlēsieties, Jums ir izvēles tiesības
nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā,
kamēr neiestāsies Pievienotās vērtības
nodokļa likumā noteiktais obligātai
reģistrācijai.
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Ja pašnodarbinātā persona pārdot preces,
tad kāds dokuments jāizsniedz pircējam, ja
viņš norēķinās ar skaidro naudu? Kvīts?

Nodokļu maksātāji par darījumiem saņemto
samaksu apliecina ar Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96
“Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas
kārtība” 63.punktā noteiktu darījumu
apliecinošu dokumentu.
Persona, saņemot samaksu par darījumiem
skaidrā naudā, darījumu var apliecināt ar
noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma
partnera pieprasījuma (ja konkrētajā
gadījuma izpildās kāds no Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96
“Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas
kārtība” 82., 82.1, 82.2, 84. un 85.punktā
noteiktajiem atbrīvojumiem, kad persona
var nelietot kases aparātu).

Ja ir pakalpojums - auto vadīšanas
apmācības IK - Vai degvielu var attiecināt
100%, jo auto ir tikai auto apmācībai
paredzēts?

Vieglās automašīnas ar speciālo aprīkojumu
degvielas izmaksas saimnieciskās darbības
izdevumos iekļauj atbilstoši proporcionāli
saimnieciskās darbības vajadzībām
nobraukto kilometru skaitam, nepiemērojot
70 % ierobežojumu.

Vai saimnieciskās darbības veicējs var
strādāt algotu darbu (ar nodoklu
grāmatinu darba vietā)?

Jā, algas nodokļu grāmatiņu var iesniegt
darba vietā.

Ja SamDarb tieši saistīta ar kravas
automašīnām, spec.transporta
pārvadāšana, tad arī nevar norakstīt
100 % izdevumos?

Lietojot kravas automašīnu saimnieciskajā
darbībā, patērēto degvielu izdevumos
iekļauj proporcionāli saimnieciskās darbības
vajadzībām nobraukto kilometru skaitam
(nepiemērojot 70 % ierobežojumu).

Minimālās sociālās MUN ir jāveic no
kādas summas 1500 eur aprgozījum
par ceturksni?

Ja deklarētais apgrozījums ir 1500 eiro
ceturksnī, tad minimālās iemaksas netiks
aprēķinātas.

Ko darīt ar pašnodarbinātrā statusu,
dodoties dekrēta atvaļinājumā?

Iespējams informēt VID par saimnieciskās
darbības pārtraukšanu.
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Par MUN tie, kam pārejas periods arī
jāskatās kur maksā 25% vai 40. Piemēram
izslēdzoties no MUN ar 01.07.2021
apgrozījums ir uz 30.06.2021 24000 eur?

Ar 2.ceturksni mikrouzņēmumu nodokļa
likme apgrozījumam līdz 18 750 eiro ir
25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz
18 750 eiro, - 40%.

Kā jāaizpilda ieraksts žurnālā, ja tiem
piemēroti beznosacījuma attaisnotie
izdevumi?

Likuma “Par grāmatvedību” 7.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka. grāmatvedības
reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar
attaisnojuma dokumentiem.
Ministru kabineta 2007.gada 20.marta
noteikumu Nr.188 “Kārtība, kādā
individuālie komersanti, individuālie
uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku
saimniecības, citas fiziskās personas, kas
veic saimniecisko darbību, kārto
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”
8.4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka žurnālu
kārto saskaņā ar šādām prasībām:
ierakstus žurnālā izdara, pamatojoties uz:
iekšējiem attaisnojuma dokumentiem
(piemēram, pašu sagatavots kases
ieņēmumu vai izdevumu orderis par vienu
vai vairākiem saņemtajiem vai
izsniegtajiem kases čekiem vai Valsts
ieņēmumu dienestā reģistrētajām kvītīm
vai biļetēm konkrētā datumā vai konkrētā
laikposmā, pašu sagatavots kases
ieņēmumu vai izdevumu orderis par
personiskajiem ieguldījumiem vai
personiskajam patēriņam izņemtajiem
līdzekļiem).
Tādējādi, lai persona varētu veikt ierakstu
žurnālā tai par nosacītiem attaisnojuma
izdevumiem jānoformē iekšējs
attaisnojuma dokuments.
Savukārt nosacīto attaisnojuma izdevumu
summa jānorāda žurnāla 20. ailē
"Izdevumi, kas saistīti ar citiem
saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami
pilnā apmērā".
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Ja ir tikai bezskaidras naudas darījumi un
žurnāla nekārtošanu - kas notiek ar
degvielas uzskaiti, izdevumiem, kas ir
proporcionālie? Vai var būt izdevumi?

Ja persona veic saimnieciskās darbības
darījumu norēķinus tikai bezskaidrā naudā,
tad arī nosacījums par žurnāla nekārtošanu
attiecās arī gadījumos, kad tiek iegādāta
degviela (izdevumiem, kas ir
proporcionālie).
Gadījumos, kad personai nepieciešams
aprēķināt precīzi nodokļu maksājumus
(piemēram, valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas), ņemot vērā degvielas
izdevumus (proporcionālos) persona var
izmantot žurnālu, lai tajā uzskaitītu
izdevumus (piemēram, degvielas
izdevumus, kas ir proporcionālie izdevumi)
vai veikt aprēķinu brīvā formā.
Savukārt taksācijas gada beigās
sagatavojot gada ienākuma deklarāciju
persona precizē taksācijas gada izdevumus,
izmantojot VID mājas lapā publicētā
metodiskā materiāla “Grāmatvedības
kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā”
pielikumā esošo izdevumu precizēšanas
tabulu.

piemēros norādīti ienākumi un izdevumi.
Vai iespējams tekošā mēneša ienākumus
ieguldīt vēlāk? Piem, dzijas iepirkums
rokdarbiem reizi gadā un tas pārsniedz
konkrētā mēneša ienākumus. Kā tas
notiek?

Nosakot ienākumu, vērtē mēneša
ieņēmumus un tā paša mēneša izdevumus
(pēc kases principa). Ja tika nopirkta dzija,
piemēram, jūnijā, tad izdevums ir
piemērojams par jūnija mēnesi un nav
attiecināms uz citiem mēnešiem.

Par skaidras naudas saņemšanu drīkst
izsniegt tikai VID reģistrētu kvīti? Nedrīkst
izsniegt izrakstītu rēķinu, kurā norādīts
apmaksa skaidrā naudā un žurnālā uzrādīt
"saņemts kasē"?

Rēķins nav samaksu apliecinošs
dokuments, lai darījuma partnerim
apliecinātu tā veikto samaksu par notikušo
darījumu, bet gan preču/pakalpojuma
sniedzēja izsniegts ārējs grāmatvedības
attaisnojuma dokuments saskaņā ar kuru
darījuma partneris veic samaksu
(piemēram, bezskaidras naudas norēķina
veidos ar internetbanku vai ar
pārskaitījumu).
Papildus informējam, ka preču/pakalpojuma
sniedzējs par darījumiem skaidrā naudā
saņemto samaksu apliecina ar Ministru
kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu
Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu
lietošanas kārtība” 63.punktā noteiktu
darījumu apliecinošu dokumentu veidu.
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Kādi darījuma apliecinoši dokumenti
nepieciešami bezskaidras naudas
pārskaitījuma gadījumā?

Tā kā nav zināms, vai jautājums attiecas uz
saimnieciskās darbības veicēju
(uzņēmumu) vai fizisko personu, tad
vispārējā kārtībā, ja samaksa par pirkumu
tiek veikta bezskaidrā naudā (ar bankas
starpniecību - pārskaitījums), tad veikto
samaksu apliecina konta izraksts. Tādējādi,
piemēram, uzņēmumam (internetveikalam)
nav jāizsniedz pircējam cits samaksu
apliecinošs dokuments, jo šajā gadījumā
par darījumu apliecinošo dokumentu ir
uzskatāms arī konta izraksts.
Savukārt, lai saimnieciskās darbības veicējs
(uzņēmums) varētu veikt ierakstus savos
grāmatvedības reģistros par saimniecisko
darījumu, tad dokumentu kopums
(piemēram, attaisnojuma dokuments
(rēķins) un samaksu apliecinošais
dokuments ̶ konta izraksts) apliecinās tā
veikto saimniecisko darījumu.

Ja saņemu bezdarbnieka pabalstu un
paralēli gribu uzsākt saimniecisko darbību,
kurā brīdī es zaudēšu tiesības saņemt
bezdarbnieka pabalstu gan MU nodokļu
režīmā, gan vispārējā nodokļu režīmā?

(atbild VSAA)
Ja bezdarbnieka pabalsta saņēmējs
pabalsta saņemšanas laikā gūst ienākumus,
kas nesasniedz minimālās algas apmēru, un
maksā 5% vai no 01.07.2021. 10% pensiju
apdrošināšanai, tad var turpināt saņemt
bezdarbnieka pabalstu. Ja pašnodarbinātā
ienākumi sasniegs un pārsniegs minimālo
darba algu mēnesī, tad būs jāveic obligātās
iemaksas pilnā apmērā (31,07%) un
bezdarbnieka pabalstu saņemt nevar. Ja
pašnodarbinātais izvēlas maksāt MU
nodokli, bezdarbnieka pabalstu vienlaicīgi
saņemt nevar.

Ja saimn. darb. veicējs papildus ir arī darba
ņēmējs, vai jāmaksā IIN un VS AOI kā
minēts šai prezentācijā ?

Gan iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan
obligātās iemaksas jāveic tikai no
saimnieciskā darbībā gūtā ienākuma.

Ja iepriekšējā gadā ir veikta patentmaksas
apmaksa, kura tiks izmantota Jūlijā,
Augustā, Septembrī, vai par šie mēnešiem
būs vēl jāmaksā arī VSAOI, vai nē?

(atbild VSAA)
Patentmaksas maksātājs, kurš to ir
samaksājis 2020.gadā par 2021.gadu,
attiecīgajā periodā būs apdrošināts pensijai
un uz viņu netiks attiecinātas minimālās
obligātās iemaksas.
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Labdien. interesē pvn saimnieciskas
darbības veicējiem, maziem veikaliem. ka
veik iepirkumus no tresam valstim un
maksat pvn. tad likt precem virsu? ka tas
atspogulosies uz mazumtirgotajiem.

Importējot preces, no 2021.gada 1.jūlija
būs jāmaksā PVN, neatkarīgi no preču
vērtības. Aprēķināt pārdošanas cenai PVN ir
tiesības tikai reģistrētiem PVN
maksātājiem. Ja veikals nav reģistrēts PVN
maksātājs, tad preces jāpārdod bez Latvijas
PVN.

Nav nozīmes, ka pamata darba vietā tiek
maksāts IIN. Tiklīdz reģistrējas arī par MUN
maksātāju, ienākumu nodokļa atvieglojumi
par medicīnu vai izglītību nepienākas.

Ja cilvēks ir saimnieciskās darbības veicējs
(MUN maksātājs) un paralēli saņem darba
algu, tad varēs piemērot attaisnotos
izdevumus darba algai.

vai man būs jāmaksā skaistumkopšanā
min.soc. nodoklis ja man alga menssī būs
150€, kā to dabūt gatavu?

Ja saimnieciskās darbības veicējs iesniegs
VID iesniegumu (15.jūlijs, 15.oktobris) par
to, ka ienākums ceturksnī nebūs 1500 eiro,
tad VSAA minimālās iemaksas nenoteiks.

Labdien! VAi īsi variet informēt, kā pareizi
aizpildīt ikgadējo atskaiti? Kurās ailēs
jāraksta? Kāda atšķirība starp D3 sadaļā
norādāmo 12.1 un 12.2?
Sofija Grīnvalde
12.1 (Izdevumi, kas saistīti ar citiem
saimnieciskās darbības veidiem, kurus
piemēro pilnā apmērā) un 12.2
(Izdevumi, ..., kurus piemēro nepārsniedzot
ierobežojumu)?

Par 2020. un 2021. gadu atcelti izdevumu
ierobežojumi 80 % apmērā no
saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Līdz
ar to, elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir
veikti grozījumi, lai izpildītu šo nosacījumu
(nepiemērotu ierobežojumus). Savukārt
12.1. un 12.2 ailes aizpildīšanas kārtība
saglabājas iepriekšējā.
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Remontēju sadzīves tehniku, pie klienta un
savā darbnīcā, izmantoju iepirktas detaļas
pakalpojumu sniegšanai, maksu ņemu kā
par pakalpojumu vienā summā, vai var
iztikt tikai ar kvītīm pēc pieprasījuma

Ja persona sniedz pakalpojumus ārpus tās
pastāvīgās darbības vietas
(struktūrvienības), tad ir piemērojams
Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra
noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektronisko
ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”
82.1.1.apakšpunkts, proti, personai
minētajās darbības vietās saņemtā
samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem ir
jāapliecina ar reģistrēto kvīti pēc
darījuma partnera pieprasījuma.
Ja persona sniedz pakalpojumus
pastāvīgajā darbības vietā
(struktūrvienībā) un ja tajā vidējie
skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī
nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba
algas, ir piemērojams minēto noteikumu
82.1.3.apakšpunkts, proti, personai
minētajās darbības vietās saņemtā
samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem ir
jāapliecina ar reģistrēto kvīti pēc
darījuma partnera pieprasījuma.
Savukārt, ja personai par pastāvīgajā
darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem
pakalpojumiem vidējie skaidrās naudas
ieņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc
kārtas pārsniegs sešas minimālās mēneša
darba algas, tad nākamā mēneša laikā
personai ir jānodrošina kases aparāta
lietošanas uzsākšana, un katra saņemtā
samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem ir
jāapliecina ar kases čeku.

Attaisnotie izdevumi atsevišķiem
saimnieciskās darbības veidiem, kas nav
jāpamato ar attaisnojuma dokumentiem nekas netika pieminēts.

Autoratlīdzības saņēmēji gūto atlīdzību
varēs iekļaut saimnieciskās darbības
ieņēmumos. Savukārt, nosakot ienākumu
varēs piemērot vai nu faktiskos izdevumus
(apliecināti ar attaisnojuma dokumentiem
grāmatvedībā) vai nosacītos izdevumus
25% vai 50% apmērā (atkarībā no autora
darba vai izpildītāja veida un tos nav
nepieciešams pamatot ar attaisnojuma
dokumentiem).

Vai pašnodarbinātā persona, kas vēlas
reģistrēties kā PVN maksātājs var kārtot
grāmatvedību pats, kad viņš saņemts PVN
statusu? Vai arī ir jāpiesaista obligāti
sertificēts grāmatvedis?

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību”
3.pantam par grāmatvedi var strādāt arī
fiziska persona (arī pašnodarbinātais), kura
kompetenci attiecīgajos grāmatvedības
jautājumos apliecina pieredze vai
grāmatveža kompetences sertifikāts.
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ja mainās NACEkods,vai izvēlos citu
saimnieciskās darbības veidu,jāreģistrējas
no jauna?

Ja nodokļu maksātājs uzsāk nodarboties ar
citu saimnieciskās darbības veidu
(piemēram, no kalēja pakalpojumiem uz
preču tirdzniecību interneta veikalā) un ja
šis darbības veids atbilst pamatdarbības
definīcijai (proti, ja ieņēmumi no
tirdzniecības interneta veikalā veido
vislielāko īpatsvaru kopējā apgrozījumā
taksācijas gadā), tad nodokļu maksātājam
līdz 2022.gada 1.maijam ir jāpaziņo VID
par izmaiņām pamatdarbības veidā,
izmantojot VID EDS.
Savukārt, ja nav izmaiņu saimnieciskās
pamatdarbības veidā un tas saglabājas, bet
nodokļu maksātājs grib papildus
nodarboties vēl ar citu darbības veidu, tad
par izmaiņām papildu darbības veidā
informē VID pēc paša vēlēšanās
(brīvprātīgi).
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Ja veicu tikai bezskaidras norēķinus par
savu pārdoto pakalpojumu/produktu. Kā
klientam norādīt maksājuma mērķi? Kas
būtu obligāti jānorāda (minimālā prasība?)

Lai veiktu ierakstus grāmatvedības
reģistros, nepieciešams grāmatvedības
attaisnojuma dokuments (piemēram,
rēķins), kurš apliecina uzņēmuma
saimnieciskā darījuma esamību un kurā
ietverti likuma “Par grāmatvedību” 7.pantā
obligāti norādāmie dokumenta rekvizīti.
Savukārt likumā “Par grāmatvedību” ir
noteikta atkāpe, proti, ka bezskaidrā naudā
veikto samaksu apliecina konta izraksts,
kurš ir izmantojams kā ārējs attaisnojuma
dokuments darījumu atspoguļošanai
grāmatvedības reģistros, neatkarīgi no tā,
ka konta izrakstā nav norādīti visi likuma
“Par grāmatvedību” 7.pantā obligāti
norādāmie dokumenta rekvizīti.
Tātad nodokļu maksātājas noformētais un
preču/pakalpojumu pircējam nosūtītais
dokuments par preču/pakalpojuma iegādi
(piemēram, pircējam nosūtītais rēķins par
pirkuma samaksu vai informācija par
pasūtījumu) un bankas konta izraksts
apliecinās nodokļu maksātājas veikto
saimniecisko darījumu.
Ievērojot minēto, nodokļu maksātāja par
veiktajiem saimnieciskajiem darījumiem ir
tiesīga izdarīt ierakstus grāmatvedības
reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma
dokumentiem, kuros ietverta informācija
par darījumā iesaistīto personu, kas
apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma
esamību, lai tādējādi grāmatvedības
jautājumos kvalificēta trešā persona varētu
gūt patiesu un skaidru priekšstatu par
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances
datumā, tā darbības rezultātiem, naudas
plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt
katra saimnieciskā darījuma sākumu un
izsekot tā norisei.
Savukārt vispārējās grāmatvedību
reglamentējošo normatīvo aktu prasības
nenosaka obligātās (t.sk. minimālās)
prasības, kas būtu jānorāda maksājuma
mērķī, veicot bezskaidras naudas
norēķinus. Prasības, kas būtu jānorāda
maksājuma mērķī, nodokļu maksātāja var
noteikt pati.
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Vai var uzskaitīt automašīnu Pamatlīdzekļa
nolietojumā, ja maksājums tika veikts no
mana konta, bet CSDD šis auto ir reģistrēts
uz citas personas vārda?

Jā, var uzskaitīt automašīnu kā
pamatlīdzekli, ja maksājums tika veikts no
nodokļu maksātāja konta, jo pirkta
pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā ietver
pirkšanas cenu. To nosaka Ministru
kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu
Nr.188 “Kārtība, kādā individuālie
komersanti, individuālie uzņēmumi,
zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas
fiziskās personas, kas veic saimniecisko
darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā
ieraksta sistēmā” 24.punkts.
Savukārt, ja CSDD automašīna ir reģistrēta
uz citas personas vārda, tad personām
savstarpēji jāvienojas noslēdzot piemēram,
līgumu (piemēram, patapinājuma līgums
vai u.c) atbilstoši Civillikumam, uz kā
pamata nodokļu maksātājs varētu
automašīnu lietot saimnieciskajā darbībā.

Vai SOC. iemaksas un IIN var veikt avansā,
t.i. katru mēnesi un pie deklarācijas
iesniegšanas nomaksāt starpību, ja tāda
veidojas?

Jā, iemaksāt var gan IIN, gan VSAOI.

10

vai pamatlīdzeklis var būt prece, kas
iegādāta vairākus gadus pirms saimn. darb.
veicēja reģistrēšanas?

Personai pašai jāizvērtē vai prece atbilst
pamatlīdzeklim vai precei, ņemot vērā
Ministru kabineta 2007.gada 20.marta
noteikumu Nr.188 “Kārtība, kādā
individuālie komersanti, individuālie
uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku
saimniecības, citas fiziskās personas, kas
veic saimniecisko darbību, kārto
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”
(turpmāk - MK 2007.gada 20.marta
noteikumi Nr.188) 22.punktā noteikto.
Proti, ja persona saimnieciskajā darbībā kā
pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot)
personisko mantu, kas pirkta vai izveidota
pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas,
pamatojot šīs mantas iegādes vai
izveidošanas izdevumu summu ar tās
iegādes vai izveidošanas laikā saņemtajiem
attaisnojuma dokumentiem, par šāda
pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību uzskata
minētās mantas atlikušo vērtību datumā,
kad pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot)
saimnieciskajā darbībā. Atlikušo vērtību
pamatlīdzeklim, kas iegādāts pēc 2017.
gada 31. decembra, aprēķina saskaņā ar
likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
(11.5 pants) un Ministru kabineta 2010.
gada 21. septembra noteikumiem Nr. 899
"Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
normu piemērošanas kārtība", ņemot vērā
mēnešu skaitu līdz dienai, kad pamatlīdzekli
sāk izmantot saimnieciskajā darbībā.
Tādējādi, ja persona saimnieciskajā darbībā
kā pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot)
personisko mantu, kas pirkta pirms
saimnieciskās darbības veicēja
reģistrēšanas, tad par šāda pamatlīdzekļa
sākotnējo vērtību uzskata minētās mantas
atlikušo vērtību datumā, kad pamatlīdzekli
iegulda (sāk izmantot) saimnieciskajā
darbībā.
MK 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.188
29.punktā ir noteikts, ja saimnieciskajā
darbībā izmantotajam pamatlīdzeklim nav
iegādes dokumenta vai dokumentu, kas
pamato personas pašas izveidota
pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību, vai
pamatlīdzekļa vērtība nav noteikta atbilstoši
šo noteikumu 27.punktam, kā arī ja
pamatlīdzeklis iegūts ziedojuma,
dāvinājuma vai mantojuma veidā, to var
uzskaitīt tikai natūrā (bez novērtējuma
naudas izteiksmē).
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Tādējādi, ja persona saimnieciskajā darbībā
kā pamatlīdzekli iegulda (sāk izmantot)
personīgo mantu, kurai nav iegādes
dokumenta, tad to uzskaita natūrā (bez
novērtējuma naudas izteiksmē).
Savukārt, ja persona saimnieciskajā
darbībā iegulda (sāk izmantot) preci, kas
pirkta pirms saimnieciskās darbības veicēja
reģistrēšanas, tad atbilstoši MK 2007.gada
20.marta noteikumu Nr.188 33.punktam
iekārto analītiskās uzskaites reģistru
(piemēram, krājumu uzskaites reģistru),
kurā preci uzrāda iegādes vērtībā
(pirkšanas cenās), ja ir iegādes dokuments.
Ja persona saimnieciskajā darbībā iegulda
preci, kurai nav iegādes dokumenta, tad to
arī uzskaita natūrā (bez novērtējuma
naudas izteiksmē).
VSAN par ceturksni 1500,ja darbinieks ir
autoratlīdzības ņēmējs, bet nav
pašnodarbinātais. Vai šajā gadījumā
summas skaitās kopā, pie minimālo
iemaksu noteikšanas?

(atbild VSAA)
Aprēķinot minimālās obligātās iemaksas,
tiks saskaitīti kopā visi personas ienākumi
attiecīgajā ceturksnī. Pie kam
autoratlīdzības saņēmējam tiks ņemts vērā
VID deklarētais autoratlīdzības apmērs.

12

