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UZZIŅA
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Uz 08.02.2019. Nr.b/n
L
Paziņošanai EDS
Par uzziņas sniegšanu
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis, L, p.k…. (turpmāk – Iesniedzēja),
iesniegto iesniegumu par uzziņas sniegšanu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu
uzziņu.
Iesniedzēja iesniegumā sniedz šādu faktu aprakstu.
Iesniegumā Iesniedzēja norāda, ka Iesniedzēja lūdz sniegt uzziņu par valsts
un kancelejas nodevas pareizu uzskaitīšanu.
Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka Iesniedzēja ir pašnodarbinātā persona un
grāmatvedība tiek uzskaitīta pēc vienkāršās ieraksta sistēmas. Iesniedzēja norāda,
ka ir zvērināts notārs un sniedz dažādus notariālus pakalpojumus. Klienti nāk
kārtot dažādas lietas piemēram, mantojuma lietas, pirkumi, dāvinājumi. Iesniedzēja
norāda, ka elektroniski nosūta nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai.
Iesniegumā Iesniedzēja norāda, ka klients paraksta dokumentus un
Iesniedzēja no viņa iekasē naudu par notāra pakalpojumiem, kā arī tiek iekasēta
valsts un kancelejas nodevas, kas domātas Zemesgrāmatai. Iesniedzēja norāda, ka
šīs nodevas klients maksātu Zemesgrāmatā, ja pats ietu uz turieni. Tālāk šīs
iekasētās nodevas santīms santīmā tiek pārskaitītas Valsts kasei uz atsevišķiem
kontiem piemēram, Valsts kases valsts nodevas par mantojumu un Valsts kases
kancelejas nodeva par mantojumu. Iesniedzēja norāda, ka iznāk, ka Iesniedzēja ir
starpnieks.
Iesniegumā Iesniedzēja uzdod sekojošus jautājumus par to, kādās žurnāla
ailēs pareizi uzskaitīt šīs nodevas saņemot un pēc tam pārskaitot uz Valsts kasi.
1. Vai tas ir pareizi, iekasētās valsts nodevas un kancelejas nodevas uzskaitīt
ailē “Cits neapliekamais ienākums” un attiecīgi samaksātās nodevas Valsts kasei –
ailē “Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu”?

2

2. Vai uzskaitot iekasēto nodevu “Saimnieciskās darbības ieņēmumos”
Iesniedzējs nepamatoti palielinās ienākumus? Savukārt samaksāto nodevu Valsts
kasei, uzskaitot “Saimnieciskās darbības izdevumos”, no 2018.gada drīkst atskaitīt
tikai 80%, kas nebūtu loģiski šai starpniecībai.
Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā sniegto faktu
aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošus konkrētus jautājumus, atbildes uz
kuriem ir atkarīgas no to juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu.
Kārtību, kādā individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku
un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem
darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā nepārsniedz 300 000 euro, un
cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību, ja tā
izvēlas vienkāršā ieraksta sistēmu, reglamentē 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” (turpmāk –
Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.188).
Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.188 3.punktā ir
noteikts, ka kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības
reģistros atspoguļo saimnieciskās darbības naudas plūsmu, tās veidošanās avotus
un izlietojumu un saimnieciskajā darbībā izmantotās un saimnieciskajā darbībā
iegūtās mantas stāvokļa izmaiņas, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos
datus, kā arī veiktu mantas un norēķinu kontroli.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.188
4.punktam persona saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos
izdevumus reģistrē (ieraksta) saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu
uzskaites žurnālā (turpmāk – žurnāls). Žurnālu var kārtot papīra reģistra veidā vai
elektroniski. Persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, ierakstiem
izmanto iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja žurnālu (1.pielikums). Persona,
kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, ierakstiem izmanto mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja žurnālu (2.pielikums).
Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.188 20.17.apakšpunktā
ir noteikts, ka persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, žurnāla
ailes aizpilda šādā kārtībā: 17.ailē “Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma
nodokļa aprēķināšanu” norāda personas saņemto aizņēmumu summas, personai
atdotās aizdevumu summas, personiskos ieguldījumus un citus ieņēmumus, kas
nav attiecināmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu. Ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamā persona šajā ailē norāda aprēķinātās, kā arī no valsts
budžeta atmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas.
Savukārt Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.188
20.23.apakšpunktā ir noteikts, ka persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātāja, žurnāla ailes aizpilda šādā kārtībā: 23.ailē “Izdevumi, kas nav
attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu” norāda izdevumus, kas saistīti ar
saimnieciskajā darbībā izmantoto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi
(izdevumi, kurus ietver pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējā
vērtībā) un saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu izveidošanu
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(izdevumi, kurus ietver personas pašas izveidota pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā),
avansa maksājumus, kas neattiecas uz pārskata (taksācijas) gada ieņēmumiem,
izsniegto aizdevumu summas, atdotās aizņēmumu summas, samaksātās soda un
kavējumu naudas, par saimniecisko darbību samaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli un tā avansu un citus izdevumus, kas nav attiecināmi uz iedzīvotāju
ienākuma nodokļa aprēķināšanu. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā
persona šajā ailē norāda pievienotās vērtības priekšnodokļa summas un valsts
budžetā samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas.
Tādējādi Iesniedzējai saņemtās valsts un kancelejas nodevas naudas summas
no klienta, kuras paredzētas pārskaitīt Zemesgrāmatai attiecīgajā Valsts kases
kontā jāuzrāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja žurnāla 17.ailē
“Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu”.
Savukārt izdevumus, kas saistīti ar valsts un kancelejas nodevu naudas
summu pārskaitīšanu Zemesgrāmatai attiecīgajā Valsts kases kontā jāuzrāda
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja žurnāla 23.ailē “Izdevumi, kas nav
attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu”.
Sniedzot uzziņu, tika izmantotas šādas tiesību normas: 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” 3. un 4.punkts, 20.17. un 20.23.apakšpunkts.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101.panta ceturtajai daļai uzziņu
var apstrīdēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets,
tad uzziņa nav apstrīdama. Tā nav pārsūdzama tiesā. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 1.panta otro daļu augstāka iestāde ir tiesību subjekts, tā
struktūrvienība vai amatpersona, kas hierarhiskā kārtībā var dot rīkojumu iestādei
vai atcelt tās lēmumu. Ņemot vērā to, ka Valsts ieņēmumu dienestam attiecībā uz
uzziņu apstrīdēšanu nav augstākas iestādes, šī uzziņa nav apstrīdama un
pārsūdzama.
Ģenerāldirektore
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