L I N D A M I E Z Ī T E
K O N S U L T A C I J A S @ M A K S L I N I E K I . L V

LINDA MIEZĪTE

Atbildes uz jautājumiem
02.09.2021
Aktuālākās nodokļu
izmaiņas, kas stājušās
spēkā jau no 2021.gada
1. jūlija un grāmatvedība.

JAUTĀJUMI
LINDA MIEZĪTE

1. Par pienākumu
darba devējiem
sociālo iemaksu
veikšanā par nepilnas
slodzes darbiniekiem,
uz uzņēmuma līguma
nodarbinātiem,
pašnodarbinātajiem,
u.c. projektos
iesaistītām personām

MINIMĀLĀS SOCIĀLĀS IEMAKSAS

obligāts maksājums, ko par katru sociāli
apdrošināmu personu veic vismaz no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas

LINDA MIEZĪTE

DARBA LĪGUMS, UZŅĒMUMA LĪGUMS
( PA R K O S A M A K S Ā N O D O K Ļ U S I Z M A K S Ā T Ā J S )

objekts ceturksnī ir 1500 € vai 500 € mēnesī

Minimālās
iemaksas

piemērojamas no 2021.gada 1.jūlija

Personai, kura ir nodarbināta pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmēja un
pašnodarbinātā, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā.

LINDA MIEZĪTE

Vsaa.gov.lv

darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas
saglabāšanas,
bērna kopšanas atvaļinājumā,

LINDA MIEZĪTE

MINIMĀLO
IEMAKSU
OBJEKTU
NEPIEMĒRO
PROPORCIONĀLI
PA R T Ā M
TA K S Ā C I J A S
GADA
KALENDĀRA
DIENĀM, KURĀS

par tām kalendāra dienām, kurās darba ņēmējam (bērna
tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna
piedzimšanu,
atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas
piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms
adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu
nodots aprūpējamais bērns,
pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību
atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir
izsniegta A, vai B lapa.

P I E M Ē R S - Z I N Ā M I E D AT I ! C I T U R M Ā R A
NESTRĀDĀ!

Minimālās sociālās iemakas jārēķina 500,00 eur/31 dienu
(dienu skaits mēnesī)
Vienas dienas likme = 16,13 eur.

LINDA MIEZĪTE

Andris ir sākusi strādāt 15.07.2021 ar likmi 4,00 eur/h
1. Nostrādājis 80h par jūlija mēnesi. Vai pietiek Bruto
alga 320 eur?
2. Augustā Andris nostrādā – 80h = 320 EUR
3. Septembrī Andris nostrādā – 80h = 320 EUR

1. Andrim būtu nepieciešams nostrādāt =17 dienas jūlijā 16,13
EUR*17d
Bruto summa 274,21 eur
2. Augustā – nepieciešami 500 eur par pilnu mēnesi piemaksa
500 EUR-320 EUR no 180 EUR *34,09%=61.36 eur
3. Septembis – piemakas 500 eur-320 eur= 180
eur*34.09%=61.36 eur.
Kopā: 61,36 EUR*2=122,72 eur piemakas summa līdz
23.03.2022 jāsamaksā
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1. Nostrādājis 80h par jūlija mēnesi. Vai pietiek Bruto alga 320
eur?
2. Augustā Andris nostrādā – 80h = 320 EUR
3. Septembrī Andris nostrādā – 80h = 320 EUR

MINIMĀLĀS SOCIĀLĀS IEMAKSAS DARBA DEVĒJAM

III
Jūlijs
Augusts
Septembris

*2021.gadam
vid.gov.lv

II

IV
Oktobris
Novembris
Decembris

1 darba dienas laikā
darba devējs saņem
informāciju par
aprēķinātajām
iemaksām EDS

Janvāris
Februāris
Marts

VSAA līdz 20.martam
pārrēķina iemaksas
par gadu un informē
EDS par
pārmaksātajām
iemaksām

Aprīlis
Maijs
Jūnijs

VSAA aprēķina
līdz 20.jūnijam
par I ceturksni
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VSAA aprēķina
līdz 20.decembrim
par III ceturksni

Darba devējam no
saviem līdzekļiem ir
jāsamaksā līdz
VSAA aprēķina 23.martam par III
līdz 20.martam
ceturksni
I
par IV
ceturksni

Darba devējam
no saviem
līdzekļiem ir
jāsamaksā līdz
23.jūnijam par IV
ceturksni

Jūlijs
EUR

Augusts
EUR

Septembris
EUR

Projektu vadītājs 100h*10,35
eur=1035 EUR

20h

20h

5h

207,00

207,00

51,75

70,57

70,57

293,00

293,00

99,88

99,88

Teātris samaksā VSAOI
352,84

No cik ir jāpiemaksā
papildus organizācijai
Piemaksa!!! VSAOI 669,87

PIEMĒRS

17,64

448,25

152,81

KOPĀ
EUR

Oktobris
EUR

Novembris Decembris
EUR
EUR

Kopā
EUR

15h

20h

20h

55h

465,75

155,25

207,00

207,00

569,25

158,78

52,92

70,57

70,57

194,06

1034,25 344,75

293,00

293,00

930,75

*352,58 117,53

99,88

99,88

45h

*Paziņo līdz 21.12.2021, jāsamaksā līdz
23.03.2021
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Izrāde Spēle no
01.07.2021-31.12.2021

**317,29

Kas tiks ņemts
vērā aprēķinot
VSAA?

Pašnodarbinātajam – VID deklarētie ienākumi;
Autoratlīdzības saņēmējam – VID deklarētais
autoratlīdzības apmērs;

MU nodokļa maksātājam – VID deklarētais
apgrozījums.

LINDA MIEZĪTE

Darba ņēmējam – VID deklarētie darba
ienākumi;

JAUTĀJUMS
LINDA MIEZĪTE

Kā nodokļu izmaiņas skar
pašnodarbinātās personasmūziķus?

Vispārīgi jautājumi

Izpildītājs ir aktieris, dziedātājs, mūziķis, dejotājs
vai cita persona, kura atveido lomu, lasa, dzied,
atskaņo vai kādā citādā veidā izpilda literāru vai
mākslas darbu vai folkloras sacerējumu, sniedz
estrādes, cirka vai leļļu priekšnesumu.
Izpildītājs rada izpildījumu vai tā fiksāciju
(fonogrammu). izpildītājs ir blakustiesību subjekts,
bet izpildījums, tā fiksācija un fonogramma ir
blakustiesību objekti.
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Autors ir fiziskā persona, kura radošās darbības
rezultātā ir radījusi konkrētu darbu.

B. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
maksātājs vispārējā
režīmā

A. Mikrouzņēmuma
nodokļa maksātājs

LINDA MIEZĪTE

saimnieciskās

1. Reģistrējoties kā
darbības
veicējam (autoratlīdzības saņēmējam)

B. Reģistrējoties kā
saimnieciskās darbības veicējam

Iedzīvotāju ienākuma nodokli rēķina gada ienākumu
deklarācijā
Ikdienā «pašnodarbnāta persona» pēc
izvēles grāmatvedību var kārtot divkāršā ieraksta sistēmā
vai vienkāršā ieraksta sistēmā - saimnieciskās darbības
ieņēmumu izdevumu žurnālā.

LINDA MIEZĪTE

IIN maksātājs vispārējā režīmā

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedība

SD ieņēmumu izdevumu žurnāls
Ieņēmumi= saņemti (banka, kvīts, EKA čeks)
Izdevumi= izdots (banka, kvīts, EKAčeks)
=Ienākums (Gada ienākumu deklarācija)
VSAOI iemaksu aprēķins ik ceturksni.
Šo ar izvēlēties:

Fiziskas personas -saimnieciskās darbības veicēji
Individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, Zemnieku un
zvejnieku saimniecības
apgrozījums (ieņēmumi) no
saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā gadā jeb taksācijas
periodā nepārsniedz 300 000 eiro

Biedrības/nodibinājumi (virs 40000,00 eur saimnieciskiem
darījumiem)

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji (izņemot SIA)

Divkāršā ieraksta
grāmatvedība
D debets K kredīts
virsgrāmata, bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins, naudas plūsma
Ieņēmumi = izrakstīts rēķins (datums)
Izdevumi = izrakstīts rēķins (datums)
=Peļņa (UIN+Gada pārskats)
Dividendes


SIA



A/s



Biedrības/nodibinājumi



Var
izmantot
fiziskas
personassaimnieciskās darbības veicēji.

Ja nav skaidras naudas darījumi
iespēja nekārtot žurnālu, bet
izmantot konta izrakstu nodokļu
aprēķiniem!
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MK 188 " Kārtība, kādā
individuālie komersanti,
individuālie uzņēmumi, zemnieku
un zvejnieku saimniecības, citas
fiziskās personas, kas veic
saimniecisko darbību, kārto
grāmatvedību vienkāršā ieraksta
sistēmā" :

4.1 Persona
saimnieciskās
darbības
ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos
izdevumus var nereģistrēt žurnālā, ja tā
savu saimniecisko darījumu nodrošināšanai
veic tikai bezskaidras naudas norēķinus,
šim
nolūkam
izmantojot
atsevišķu
maksājumu kontu, kuru tai atvēris personas
maksājumu
pakalpojumu
sniedzējs
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās
naudas likuma izpratnē (turpmāk arī –
kredītiestāde (banka)). Šādā gadījumā visi
nepieciešamie dati par šīs personas
saimnieciskajiem darījumiem, lai fiksētu
nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos
datus, tiek iegūti, pamatojoties uz
kredītiestādes
(bankas)
izsniegtajiem
konta izrakstiem.

D I VA S U Z S K A I T E S I E S P Ē J A S !
ATSKAITA IZDEVUMUS:

2. Faktiskie
izdevumi
(jāpamato ar
čekiem, kvītīm,
rēķiniem) Rekvizīti!
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1. Nosacītā izdevumu
norma 25 % vai 50 vai
% no autoratlīdzības
(nav jāpamato
izdevumi, tikai
attiecīgā izdevumu
norma)

IZDEVUMU NORMAS MK 899 57.1 UN 57.2

57.1.1. par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem
darbiem un to izpildījumiem;
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57.1. 50 % apmērā no autoratlīdzības summas:

57.1.2. par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem
aranžējumiem un to izpildījumiem;
57.1.3. par audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem;
57.1.4. par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas
darbiem, dekorācijām, scenogrāfijas, dizaina, fotogrāfiskiem darbiem un citiem
mākslas darbiem;
57.1.5. par arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem;

57.2. 25 % apmērā no autoratlīdzības
summas:

57.2.2. par scenārijiem un audiovizuālu
darbu literāriem projektiem;

57.2.3. par tulkojumiem, anotācijām,
referātiem, kopsavilkumiem,
dramatizējumiem un darbu krājumiem.
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57.2.1. par literāriem darbiem
(daiļliteratūras (prozas, dzejas,
dramaturģijas), zinātniskiem,
populārzinātniskiem, mācību un
publicistikas darbiem, koncepcijām un
runām) un to izpildījumiem, tai skaitā to
izmantošanu presē un citos masu
informācijas līdzekļos;

FA K T I S K I E I Z D E V U M I P Ā R S N I E D Z I Z D E V U M U
NORMU mk Nr.188 noteikumos paredzēta norma
LINDA MIEZĪTE

Ja personai no izmaksātās autoratlīdzības par autora darba
radīšanu vai izpildīšanu un atsavinātajām mantiskajām
tiesībām ir ieturēts nodoklis, piemērojot noteikto izdevumu
normu, taču faktiskie, ar attaisnojuma dokumentiem
apliecinātie izdevumi (kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi,
internetbankas izdrukas), kas saistīti ar attiecīgā darba
radīšanu vai izpildīšanu, pārsniedz noteikto izdevumu
normu, persona var atgūt pārmaksāto IIN, iesniedzot gada
ienākumu deklarāciju D, aizpildot deklarācijas pielikumu D1
“Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi (izņemot
ienākumus no saimnieciskās darbības)” un pievienojot
attaisnojuma dokumentu kopijas.

IIN maksātājs vispārējā režīmā

LINDA MIEZĪTE

1. (ienākums) = (ieņēmumi) – (nosacītie izdevumi par autora darba radīšanu)
25 % vai 50 % no ieņēmuma
Piemēram:
muzikāli dramatiskiem darbiem -50%
2021.gada 15.augustā izrakstīts rēķins SIA “ Muza” un klients ieskaitījis bankas kontā
2021.gada 02.septembrī 500 eur
Ieņēmumi (14) Izdevumi 201
500 eur

250 eur

ienākums
250 eur

VSAOI 2021-09
250eur*10%=25 eur

Gada beigās gada ienākumu deklarācija
šeit uzrādam visus savus + un -

ir

(ieņēmumi ienākuši bankas kontā, EKA, kvīts) – (faktiskie izdevumi (samaksāts bankā,
skaidrā naudā)
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2. (ienākums)

Rēķina no starpības starp (faktiskajiem ienākumiem) un (izcevumiem, no kā samaksāts pilnais
VSAOI)
Ja ienākumi mēnesī līdz 500 € (tātad pilnais VSAOI nav jāmaksā)
 VSAOI pensiju apdrošināšanai jāmaksā 10% (ja ir uzrakstīts iesniegums 15.07., 15.10.)
 VSAOI 31,07% jāmaksā, ja ieņēmumi-izdevumi ir 500.00 (minimālā alga) vai virs
500 eur*31,07%=155,25 eur

IZMAIŅAS
PAŠNODARBINĀTAJIEM

Nesasniedz minimālās
algas apmēru
(mazāk par 500 €)

Ja ienākumi no
saimnieciskās darbības
mēnesī:
no 2021.gada 1.jūlija līdz
31.decembrim

31,07 % no vismaz 500 € (vai
izvēlēta lielāka VSAOI objekta)
+
Obligātās iemaksas pensiju
vismaz 10% no starpības
apdrošināšanai
starp faktiskajiem ienākumiem
(10% no faktiskajiem
un 500 € (vai cita izvēlētā
ienākumiem)
VSAOI objekta, no kā veiktas
VSAOI pēc likmes 31,07%)
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Sasniedz minimālās algas
apmēru
(500 € un vairāk)

METODISKAIS
M AT E R I Ā L S

Detalizēta informācija par
grāmatvedības uzskaites
kārtošanu vienkāršā ieraksta
sistēmā ir atrodama Valsts
ieņēmumu dienesta tīmekļa
vietnē https://www.vid.gov.lv
Sākums → Uzņēmumiem
→ Grāmatvedības organizēšana
→ Informatīvie un metodiskie
materiāli:
→ Metodiskie materiāli.

PIEMĒRS
LĪDZ 30.06.2021 UN NO 01.07.2021
ieņēmumi

izdevumi

ienākums

no gada sākuma VSAOI summa no kā VSAOI 31,07% No kā rēķina IIN

5,00%VSAOI Kopā
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Mēnesis
janvāris

51,30

1,30

50,00

50,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

februāris

82,80

75,03

7,77

57,77

0

0,00

7,77

0,39

0,39

marts

134,40

80,84

53,56

61,33

0

0,00

53,56

2,68

2,68

aprīlis

117,12

361,62

-244,50

-183,17

0

0,00

0,00

0,00

0,00

maijs

183,84

0,00

183,84

0,67

0

0,00

183,84

9,19

9,19

jūnijs

280,00

60,58

219,43

220,10

0

0,00

219,43

10,97

10,97

jūlijs

0,00

128,73

-128,73

91,37

0

0,00

0,00

0,00

0,00

augusts

738,82

63,15

675,68

767,05

500,00

155,35

175,68

17,57

172,92

septembris

468,62

104,70

363,93

1 130,97

0

0,00

363,93

36,39

36,39

0,00

27,36

-27,36

1 103,62

0

0,00

0,00

0,00

0,00

novembris

996,93

71,76

925,18

2 028,79

500

155,35

425,18

42,52

197,87

decembris

624,68

26,15

598,54

2 627,33

500

155,35

98,54

9,85

165,20

3 627,21

1 001,19

2 627,33

oktobris

kopā

595,61
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MINIMĀLĀS SOCIĀLĀS IEMAKSAS
PA Š N O D A R B I N Ā TA J I E M

III
Jūlijs
Augusts
Septembris

IV
Oktobris
Novembris
Decembris

1 darba dienas
laikā saņem
aprēķinu EDS.

I
Janvāris
Februāris
Marts

LINDA MIEZĪTE

VSAA aprēķina līdz
20.decembrim par
III ceturksni

VSAA aprēķina līdz
20.martam par
IV ceturksni

Līdz 23.jūnijam
pašnodarbinātajam ir
jāveic iemaksas par
iepriekšējo gadu

II
Aprīlis
Maijs
Jūnijs

Līdz 20. martam VSAA
pārrēķina iemaksas
par gadu un informē
EDS par pārmaksu

VSAA aprēķina
līdz 20.jūnijam
par I ceturksni
(www.vid.gov.lv)

Pašnodarbinātais var izvēlēties veikt vai neveikt minimālo iemaksu avansa maksājumus gada laikā

IIN maksātājs vispārējā
režīmā

Gada ienākumam līdz 20 004 €

20 %

Gada ienākuma daļai no 20 004 € līdz 62 800 €

23 %

Samaksā Fiziskā persona iesniedzot GID!!!
Gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 €

31 %

IIN maksā pats autors (to vairs nedarīs pasūtītājs!)

LINDA MIEZĪTE

Piemēro progresīvo IIN likmi

Pirms slēgt līgumu vai veikt aprēķinu pārbaudīt VID Publiskojamo
datu bāzē datus par autoru, personu, mūziķi, lai noskaidrotu vai
autors, persona, mūziķis ir reģistrējies par saimnieciskās
darbības veicēju un kādā nodokļu režīmā strādā

Pieeja datu bāzei:
https://www6.vid.gov.lv/SDV
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PĀRBAUDI PIRMS NOSLĒDZ LĪGUMU
U N VA I I Z M A K S Ā AT L Ī D Z Ī B U !
ORGANIZĀCIJA, KAS IZMAKSĀ!!!

LĪGUMA PUŠU NOTEIKUMI
Līgums – atrunā būtiskās sastāvdaļas – Līguma priekšmets

•

Cena – pakalpojuma/ preces ar visiem maksājamajiem nodokļiem

•

Samaksas noteikumi/ soda nada un vai līgumsods

•

Pakalpojums/prece – izpildes/ piegādes termiņi

•

Rēķins /pavadzīme/ avansa rēķins

•

Pieņemšanas nodošanas akts

LINDA MIEZĪTE

•

JAUTĀJUMS
LINDA MIEZĪTE

Mani interesē - kā man rīkoties,
ja
esmu
autoratlīdzības
saņēmēja. Vai šā gada 3.
ceturkšņa beigās man VIDam
kaut kas jāziņo un jāmaksā (ja
ieņēmums
kādā
mēnesī
pārsniedz minimālo algu, kā tas
bijis līdz izmaiņām likumdošanā).
Vēl es neesmu sapratusi, kā man
rīkoties ar jauno gadu - ja esmu
rakstniece
un
paralēli
uz
autoratlīdzībām tulkoju, un man
nav pastāvīga darba, un pašlaik
esmu vienkārši autoratlīdzību
saņēmēja, kā man rīkoties - man
jākļūst
par
saimnieciskās
darbības darītāju vai mikro?

A U T O R AT L Ī D Z Ī B A S S A Ņ E M Š A N A 2 0 2 1 . G A D A
3 C E T U R K S N I S N AV- d a r b a a t t i e c ī b u
Jūlijs

augusts

septembris

kopā

SIA Bella

200

0

200

400

SIA Zvaniņš

50

0

200

250

Sarmīte
Zvaigzne

500

50

0

550

Kopā

750 atsūtīs prognozi
50 VID EDS 1200-1500=300*10%=30
400
1200eur
VSAA 21.12.

Ienākums
(līgumā rakstītā
summa no kā ir
ieturēti 25%)

oktobris

novembris

decembris

kopā
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0
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SIA Zvaniņš
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0

200

250

Sarmīte
Zvaigzne

500

50

0

550
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Ienākums
(līgumā rakstītā
summa no kā ir
ieturēti 25%)

!!! Deklarācijas
iesniegšana

Sagatave ar VID jau esošajiem datiem būs pieejama EDS
‒ dati no pasūtītāju ziņojumiem nākamajā mēnesī pēc izmaksas
‒ autors papildina, ja nepieciešams
(ja pasūtītājs nodokli nav samaksājis, autoratlīdzības izmaksājuši vairāki pasūtītāji vai
autoratlīdzības ienākums gūts ārvalstīs)
Ja autors deklarāciju neiesniedz!
VID līdz 05.03.2022. aprēķinās nodokli no saviem datiem un paziņos to autoram EDS
Ar šo paziņošanu VID uzskata, ka deklarācija ir iesniegta
Aprēķināto IIN jāsamaksā līdz 23.06.2022.
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2021. gada autoratlīdzības saņēmēja
deklarāciju iesniedz līdz 28.02.2022.

!!! Deklarācijas
iesniegšana

Sagatave ar VID jau esošajiem datiem būs pieejama EDS
‒ dati no pasūtītāju ziņojumiem nākamajā mēnesī pēc izmaksas
‒ autors papildina, ja nepieciešams
(ja pasūtītājs nodokli nav samaksājis, autoratlīdzības izmaksājuši vairāki pasūtītāji vai
autoratlīdzības ienākums gūts ārvalstīs)
Ja autors deklarāciju neiesniedz!
VID līdz 05.03.2022. aprēķinās nodokli no saviem datiem un paziņos to autoram EDS
Ar šo paziņošanu VID uzskata, ka deklarācija ir iesniegta
Aprēķināto IIN jāsamaksā līdz 23.06.2022.

LINDA MIEZĪTE

2021. gada autoratlīdzības saņēmēja
deklarāciju iesniedz līdz 28.02.2022.

Deklarācijā
deklarētie
ienākumi netiks ietverti gada
ienākumu
deklarācijā
–
kopējā ar nodokli apliekamajā
ienākumā,
kuram
tiek
piemērota progresīvā nodokļa
likme
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2021.gada otrā pusgada
deklarācijā, kurā deklarē
autoratlīdzības, nepiemēro:
 attaisnotos izdevumus
 autoratlīdzības
izdevumu normas
 diferencēto
neapliekamo
minimumu
 atvieglojumus

 apgrozījumam < 25 000 € – 25%
 apgrozījumam > 25 000 € – 40%
MUN sadala: VSAOI – 80%, IIN – 20% (VSAA
dara)

https://www.vid.gov.lv/lv/esmu-mun-maksatajs
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A.Reģistrējoties kā
saimnieciskās
darbības veicējam
MUN maksātājs
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CITI JAUTĀJUMI
Kādā režīmā (statusā) turpmāk būtu VISIZDEVĪGĀK
strādāt tagadējam mikrouzņēmējam, kurš nav citās darba
attiecībās?

- Autoratlīdzības un nodokļu nomaksa.
- Interesē nianses grāmatvedības jomā.
- Konkrētas izmaiņas pašnodarbināto statusā un vai ir jēga
no tā atteikties.
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-

CITI

Ja mikrouzņēmumam ir darbinieks, darbinieka ienākumus no mikrouzņēmuma
apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli" un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā
ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".
(26.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)
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2.1 pants. Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmuma

