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Radošās organizācijas – nodokļi, juridiskie jautājumi u.c.

PLĀNS
to pielietojums NVO sektorā ar darbiniekiem,
tehnisko peronālu, autoriem, piegādātājiem un
pakalpojumu sniedzējiem
ü Darba attiecības
• Darba attiecību noslēgšana
• Aprēķins - algai
• Atskaites par darbinieku (pieņemšana darbā,
ikmēneša atskaites, ik gada atskaites un atskaites
darba attiecības pārtraucot)
ü Autoratlīdzības (izmaksātājs ietur nodokli)
ü Dažāda veida sadarbības ar nerezidentiem
ü Stipendijas.
ü Izglītības iestādes un PVN
ü Jautājumi

LINDA MIEZĪTE

ü Līgumi

JAUTĀJUMI

– ar ko jārēķinās kultūras NVO institūcijai

– ar ko jārēķinās biedrībai, kas turpinās
izmaksāt autoratlīdzības, kā arī ir darba
devēji personām, kas vienlaikus ir
pašnodarbinātie vai autoratlīdzību
saņēmēji
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Nodokļu izmaiņas nākamgad

DA RBA AT T IECĪBA S

• Darba attiecību noslēgšana
• Aprēķins - algai
• Atskaites par darbinieku (pieņemšana darbā, ikmēneša atskaites,
ik gada atskaites un atskaites darba attiecības pārtraucot)

Vai man jābūt darba attiecībās? Esmu projektu
vadītājs?
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Ko nozīmē darba attiecības? Kāda kārtība?

DA RBA
ATTIECĪBAS
•

Darba līgums

•

Kāda alga?

•

Cik daudz ir jāstrādā?

•

Cik daudz darba
vietas?

•

Vai ir vēl kādi
ienākumi?

•

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
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LĪGUMA PUŠU NOTEIKUMI UZŅĒMUMA
LĪGUMS/ SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

UZSKATA, KA FIZISKĀ PERSONA (MAKSĀTĀJS) GŪST
I E N Ā K U M U, PA R K U RU J Ā M A K S Ā A L G A S N O D O K L I S , JA
KONSTATĒTA VISMAZ VIENA NO ŠĀDĀM PAZĪMĒM:

4) maksātāja faktisko brīvdienu
un atvaļinājumu esamība un to
ņemšanas kārtības saistība ar
uzņēmuma iekšējo darba kārtību
vai citu uzņēmumā nodarbināto
fizisko personu darba grafiku;

2) finansiālā riska neuzņemšanās
peļņu nenesoša darba izpildes
vai zaudētu debitoru parādu
gadījumā;

3) maksātāja integrācija
uzņēmumā, kuram viņš sniedz
savus pakalpojumus. Integrācija
uzņēmumā tas ir darba vai
atpūtas vietas esamība,
pienākums ievērot uzņēmuma
iekšējās kārtības noteikumus un
citas līdzīgas pazīmes;

5) maksātāja darbība notiek
citas personas vadībā vai
kontrolē, maksātājam nav
iespējas piesaistīt darbu izpildē
savu personālu vai izmantot
apakšuzņēmējus;

6) maksātājs nav pamatlīdzekļu,
materiālu un citu saimnieciskajā
darbībā izmantoto aktīvu
īpašnieks (šis kritērijs neattiecas
uz personīgo autotransportu vai
atsevišķiem personīgajiem
instrumentiem, kas izmantoti
darba uzdevumu izpildei).
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1) maksātāja ekonomiskā
atkarība no personas, kurai tas
sniedz pakalpojumus;

TIEK

1. Darba līgums + amatu apraksts

Paziņojam VID EDS ziņas par darba ņēmējiem (MK 07.09.2010.not.Nr.827
1.pielikums)
Ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts
sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu.
Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona mainījusi vai zaudējusi
darba ņēmēja statusu (t.sk. par darba ņēmējiem kuriem ir piešķirts vai beidzies
bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas)

LINDA MIEZĪTE

DA RB IN IEK A PIEŅ EM ŠA N A DA RB Ā N O
GRĀMATVEDISKĀ VIEDOKĻA

IKMĒNEŠA
ATSKAITE

Algu lapiņas izsniegšana
darbiniekam
17.datums atskaites Darba
devēja ziņojums iesniegšana
Nodokļa nomaksa līdz
23.datumam
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Algas aprēķins
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DA RBA
LĪGUMS/UZ
ŅĒMUMA
LĪGUMS

ATBRĪVOJOT DARBINIEKU VAI
UZŅĒMUMA LĪGUMS, AUTORATLĪDZĪBA, PILNS
GADS, TAD LĪDZ 01.02.XX
LINDA MIEZĪTE

JAUTĀJUMI
LINDA MIEZĪTE

2022. gadā autoratlīdzību
izmaksās, kā?

Līgums +akts

Atlikumu izmaksāt
autoram!
Deklarē FPizmaksātas
summas līdz 15.datumam
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PAG A R I N Ā T S
LĪDZ 31.12.2022

Izmaksātājs drīkst izmakas
vietā ieturēt 25% vai 40%

Turpinot
izmantot
autoratlīdzību
režīmu
no 01.07.2021
pagarināts līdz
31.12.2022

Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā pasūtītājs no pilnas
līguma summas - nepiemēro izdevumu normas:


ja autoratlīdzība < 25 000 €: 25 % likme



ja autoratlīdzība > 25 000 €: 40 % likme

Pasūtītājs:
 nodokli samaksā līdz nākamā (pēc izmaksas) mēneša
23. datumam (bija 5.datums)
 paziņo VID par autoram izmaksāto līdz nākamā
(pēc izmaksas) mēneša 15. datumam (nemainīgi)

Nodokļi autoram, kas nav darba ņēmējs

pasūtītājs

Samaksā
iedzīvotāju
ienākuma
nodokli:
25% no
līgumsummas
(nevis no
ienākuma)

Vairs
nemaksā
obligātās
iemaksas
bija 5%
no līgumsummas

Izmaksā
autoram

= 600 €
Līgumsumma - 200 €
800 €
Vairs nav jāveic papildu obligātās iemaksas
autors

bija 31,07%
no vismaz 500 €

600 €
autoram
paliek

AUTORATLĪDZĪBA
LINDA MIEZĪTE

Autoratlīdzības saņēmēja
deklarācija
LINDA MIEZĪTE
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Dažāda veida sadarbības ar
nerezidentiem
- šeit ir daudz neskaidrību par
nodokļiem, kad jāmaksā, kad nav, un
kuri nodokļi,
- kādas atšķirības starp sadarbības
valstīm; fiziskām un juridiskām
personām;

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
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KĀDA ATŠĶIRĪBA
DARBA ALGA?
SAIMNIECISKĀS
DABĪBAS VEICĒJS

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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DARBA ALGA MINIMĀLĀM VSAOI AIZIET
73,50 EUR+165,13 EUR NODOKLIS

Ienākumi = ieņēmumi – izdevumi

SAIMNIECISKĀ
DA RB ĪBA

Izdevumi??
A

Autoratlīdzība
25% vai 50%

B

Reālie izdevumi - čeki
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Kādi ir ieņēmumi? 1100 EUR

LINDA MIEZĪTE

ATSKAITE

DARBĪBAS VEIDS
PĒC NACE 2 NO
01.01.2022-01.05.2022!!!!

Par pamatdarbības veidu jāpaziņo VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS)
sadaļā – Dokumenti / No veidlapas /
Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu
izmaiņu veidlapas / Paziņojums par
nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu.

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasi
fikacijas/nace-2-red/kodi
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Par saviem pašreiz paziņotajiem
pamatdarbības veidiem un to atbilstību
reālajai situācijai ikviens var
pārliecināties VID publiskojamo datu bāzē,
ievadot konkrētā nodokļu maksātāja
nosaukumu/vārdu, uzvārdu un
reģistrācijas kodu. "NACE" kodu
klasifikators pieejams Centrālās statistikas
pārvaldes tīmekļvietnē, kā arī VID EDS.

KĀ TO IZDARĪT?
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informācija par NVO darbības
(klasifikācijas) jomām pieejama
šajā saitē https://ej.uz/mk779
Uzzini, kāds Tev kods
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Atrodi kodu – NACE2

STRUKTŪRVIENĪBA

Metodiskais materiāls

PVN

Ja
darījumi
LV
aprozījums=izrakstīties rēķini 40000
eur par 12 mēnešu periodu.
Ja ievestas preces LV 10000 eur, tad
jāreģistrējās!

Rēķini Facebook, programmas,
ES – noteikti ir jābūt tās valsts
PVN likmei, ja nav, tad ir
jārēgistrējas PVN maksātāju
reģistrā.
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Ja tiek sniegti pakalpojumi uz ES
PVN
maksātājiem
obligāti
jāreģistrējās
PVN
maksātāju
reģistrā!

Mani klienti
Series1
20

1

Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia
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KAS IR KLIENTS UN KĀDS IR
APGROZĪJUMS 12 MĒNEŠU PERIODĀ?

JA KLIENTI LATVIJA
Līdz apgrozījumam 40000,00 eur (12 mēnešu periodā) nav obligāti
jāreģistrējās PVN maksātājos.

•

Ja klients ir Juridiska persona un ir PVN maksātājs Eiropas Savienības uzreiz
jāreģistrējās PVN maksātāju reģistrā pirms darījuma veikšanas.
Pakalpojumiem.

LINDA MIEZĪTE

•

KĀ NOSAKA PVN 12 MĒNEŠUS
LINDA MIEZĪTE

no 0112
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PVN IZMAIŅAS 2022.
•

•

32
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•

Grozījumi PVN likumā veikti, lai noteiktu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5%
likmi iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotu grāmatu, preses un
citu masu informācijas līdzekļu vai publikāciju piegādei, tostarp tiešsaistes
režīmā vai lejupielādējot.
Lai nerastos nekādi pārpratumi, VID informatīvajā materiālā ir sniedzis
skaidrojumu, uz kurām izdevējdarbības jomām un darbu formām samazinātā PVN
likme attiecas. Ieskatāmies šajā materiālā!
Iespieddarbs ir patstāvīgs, izdevniecībā vai citā izdevējorganizācijā redakcionāli
apstrādāts, poligrāfiskās iespiešanas vai novilkšanas veidā iegūts un tiražēts
attēlizdevums, brošūra, izdevums neredzīgajiem, kartogrāfisks izdevums,
laikraksts, normatīvtehnisks izdevums, nošizdevums un tamlīdzīgs izdevums,
savukārt elektroniskais izdevums ir skaņu ieraksta, videoieraksta vai
datorieraksta veidā attēlota informācija, kas tiražēta kasetēs, disketēs,
kompaktdiskos un ar atbilstošu iekārtu un programmatūras palīdzību pieejama
lietotājiem.

Kas piemēro samazināto PVN likmi?

•

PVN likuma 42. pantā ir veikti grozījumi 5., 7. un
9. daļā, nosakot, ka nodokļa samazināto likmi 5%
apmērā piemēro šādām iespieddarba vai elektroniskā
formā izdotu grāmatu, preses un citu masu
informācijas līdzekļu vai publikāciju piegādēm:

•

grāmatām, iespieddarba vai elektroniska izdevuma
formā, kā arī to piegādei tiešsaistes režīmā vai
lejupielādējot, tostarp:
mācību literatūrai,
brošūrām, bukletiem un tamlīdzīgiem
iespieddarbiem,
bilžu, zīmējamo un krāsojamo grāmatām bērniem,
iespiestu nošu un nošu rakstiem,
kartēm un hidrogrāfiskām vai tamlīdzīgām shēmām,
ieskaitot atlantus;

•

preses un citiem masu informācijas līdzekļiem vai
publikācijām iespieddarba vai elektroniska izdevuma
formā, kā arī tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot,
tostarp:
avīzēm,
žurnāliem,
biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem,
informācijas aģentūru paziņojumiem, kas paredzēti
publiskai izplatīšanai,
publikācijai interneta vietnē;
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•

•

abonentmaksai publikācijām interneta vietnēs;

•

pielikumiem grāmatām, preses un citu masu informācijas līdzekļu izdevumiem vai publikācijām, kas:
pievienoti bez papildu maksas,
ir iespieddarba un elektroniska izdevuma neatņemama sastāvdaļa, proti, ievietotā informācija papildina tajos sniegto informāciju.

Kas nepiemēro samazināto PVN likmi?
PVN samazinātā nodokļa likme 5% apmērā atbilstoši PVN likuma 42. panta 5., 7., 8. un 9. daļas nosacījumiem nav piemērojama tādu iespieddarbu vai
elektroniska izdevuma formā izdotu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu vai publikāciju un to pielikumu piegādēm, ja tie
ir:

•

ar erotisku un pornogrāfisku raksturu;

•

pilnīgi vai galvenokārt veltīti reklāmai;

•

pilnīgi vai galvenokārt sastāv no audiovizuālā satura vai mūzikas.

•

Ar veiktajiem grozījumiem ir svītrota PVN likuma 42. panta 6. daļa, līdz ar to, lai piemērotu samazināto nodokļa 5% likmi mācību literatūrai un
oriģinālliteratūrai, nav nepieciešams saņemt Latvijas Nacionālās bibliotēkas atzinumu par minēto iespieddarbu vai elektroniskā izdevuma formā
izdotu grāmatu atbilstību PVN likumā noteiktajam oriģinālliteratūras veidam.

•

Avansa maksājumiem, kas veikti 2021. gadā par, piemēram, preses piegādi 2022. gadam, piemērojama PVN likme atbilstoši 2021. gadā spēkā esošai
likmei, proti, PVN 12% likme.
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•

PVN
20.pants. Kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides un cita
līdzīga rakstura pakalpojuma sniegšanas vieta

•

(1) Tāda pakalpojuma un papildpakalpojuma sniegšanas vieta, kurš saistīts ar
biļešu iegādi kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai
citiem līdzīga rakstura pasākumiem (piemēram, gadatirgi, izstādes), ja to
sniedz nodokļa maksātājam, ir attiecīgo pasākumu faktiskās norises vieta.

•

(2) Tāda pakalpojuma un papildpakalpojuma sniegšanas vieta, kurš saistīts ar
kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai citiem līdzīga
rakstura pasākumiem (piemēram, gadatirgi, izstādes), tai skaitā šādu
pasākumu rīkotāju pakalpojuma sniegšanas vieta, ja to sniedz personai, kas
nav nodokļa maksātājs, ir attiecīgo pasākumu faktiskās norises vieta.
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•

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
11) pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos bērnu uzturēšanās un pirmsskolas izglītības pakalpojumus;

•

12) valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās
izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu
sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes;

•

13) izglītības pakalpojumus, kuru sniegšanu šīs daļas 12.punktā minētajām izglītības iestādēm nodrošina citu
valstu izglītības iestādes;

•

14) izglītības pakalpojumus, ko sniedz pedagogi, pasniedzot privātstundas vispārējās izglītības, profesionālās
izglītības un augstākās izglītības mācību programmu ietvaros;

•

15) skolēnu pārvadājumu pakalpojuma daļu, ko finansē no pašvaldību budžetiem un ko veic licencēti
pārvadātāji saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”;

•

16) bezdarbnieku profesionālās apmācības vai pārkvalificēšanas pakalpojumus, ko organizē Nodarbinātības
valsts aģentūra;

•

17) šādus kultūras pakalpojumus:

•

a) teātra un cirka izrādes,

•

b) koncertus,

•

c) bērniem paredzētos sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumus un labdarības mērķiem
veltītos sarīkojumus,

LINDA MIEZĪTE

•

Saimnieciskā darbība!
LINDA MIEZĪTE

PA Š N O DA R B I N Ā TA I S

FIZISKĀS PERSONAS, KURAS VEIC
SAIMNIECISKO DARBĪBU, – PIRMS
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS
UZSĀKŠANAS
LĪGUMS/ VĒLĒŠANĀS BŪT SD –
ATVERAM KONTU UN
REĢISTRĒJAMIES VID EDS
SISTĒMĀ.
METODISKAIS MATERIĀLS
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KAD REĢISTRĒTIES
VID?

LINDA MIEZĪTE

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

LINDA MIEZĪTE

P Ā R BAU D I P IR M S N O SL Ē D Z L ĪG U M U U N
VA I I Z M A K S Ā A T L Ī D Z Ī B U !
ORGANIZĀCIJA, KAS IZMAKSĀ!!!

rēķins Nr. 2021-2

Datums: 03/11/2021

RĒĶINS

Rēķina izrakstītājs

Linda Miezīte

Reģ.Nr. vai pers. kods

pašnodarbinātām personām personas kods ir bez svītriņas 150820002121

Juridiskā adrese
Norēķinu banka
Bankas kods
vēlams atsevišķs konts no privātā, lai vieglāk nodalīt ieņēmumus un izdevumus

Rēķina saņēmējs

kas maksās naudu

LINDA MIEZĪTE

Norēķinu konts

Reģ.Nr. vai pers. kods
PVN maksātāja Nr.
Juridiskā adrese
Norēķinu banka
Bankas kods
Norēķinu konts

rēķina apmaksas termiņš: noteikti ir jāliek, jo savādāk, ja strīds nav iespējams pateikt cik kavēts!
atsauce uz līgumu - (aktu, ja nepieciešams)
Nr.

pamatojuma apraksts, pakalpojuma nosaukums vai preces nosaukums

1

Mērvienība

Daudzums

Cena, EUR

Summa, EUR

pakalpojums, prece

Kopā summa apmaksai, EUR

0,00

Summa vārdiem:

Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta (ja līgumā ir atrunāts, ka rēķins tiek sūtīts elektroniski)
Rēķinu izrakstīja:

v.u.

Piemēram:
1)uzņēmuma ienākuma nodoklis, ko maksā sadalot peļņu.
2) iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības
ienākuma.
3) mikrouzņēmuma nodoklis no saimnieciskās darbības apgrozījuma.
Nekādā gadījumā tā nedīkst darīt!!!
Pakalpojuma cena 100 eur - ir iekļauts viss – peļņa, nodokļi,
izmaksas.

LINDA MIEZĪTE

PA K A L P O J U M A R Ē Ķ I N Ā N E T I E K
ATSEV IŠĶI IZDA LĪTS N OD OKLIS KO
U Z Ņ Ē M Ē J S M A K S Ā N O S AVA S P E Ļ Ņ A S .

IZDEVUMU NORMAS MK 899 57.1 UN 57.2

57.1.1. par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem
darbiem un to izpildījumiem;

LINDA MIEZĪTE

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;

IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJI VIENKĀRŠĀ
I E R A K S TA - K A S E S P R I C I P S K Ā R T Ī B Ā

Ienāk nauda ir ieņēmumi
Bankas konts, kvīšu grāmatiņas kvīts, EKA kase, biļete

Tiek noņemta nauda no konta tie ir izdevumi
Samaksāts bankas kontā, čeks!!!! (ja maksājam ar karti izdevumi tiek atzīti, ja parādās
bankas kontā noņemta nauda),
Rēķins ir naudas pieprasījums, līgums savu tiesību aizsardzība, pušu panākta
vienošanās par pienākumiem un tiesībām.

2. (ienākums)

ir
LINDA MIEZĪTE

(ieņēmumi ienākuši bankas kontā, EKA, kvīts) – (faktiskie izdevumi (samaksāts bankā,
skaidrā naudā)
Rēķina no starpības starp (faktiskajiem ienākumiem) un (izcevumiem, no kā samaksāts pilnais
VSAOI)
Ja ienākumi mēnesī līdz 500 € (tātad pilnais VSAOI nav jāmaksā)

à VSAOI pensiju apdrošināšanai jāmaksā 10% (ja ir uzrakstīts iesniegums 15.07., 15.10.)
à 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
(10% no faktiskajiem
starp faktiskajiem ienākumiem
ienākumiem)
un 500 € (vai cita izvēlētā
VSAOI objekta, no kā veiktas
VSAOI pēc likmes 31,07%)

LINDA MIEZĪTE

Sasniedz minimālās algas
apmēru
(500 € un vairāk)

VSAOI 10% RADOŠAJIEM
LINDA MIEZĪTE

MK ir apstiprinājis izmaiņas “10% VSAOI nomaksas kārtībā”, kas
nozīmē, ka pašnodarbinātie 10% VSAOI drīkstēs maksāt 1 reizi gadā.
Tas attiecas:
• gan uz 10% VSAOI, kas pašnodarbinātai personai jāveic no starpības
starp gūtajiem ienākumiem līdz 1500 euro ceturksnī.
• gan uz 10% VSAOI, kas pašnodarbinātai personai jāveic par
ienākumiem, kas ir virs 1500 euro mēnesī ceturksnī.
• Šīs regulējuma izmaiņas atceļ vajadzību reizi ceturksnī
pašnodarbinātiem rakstīt VID iesniegumu ar prognozi, ka ienākumi
varētu nesasniegt 1500 euro.
•

1 0 % V S A O I PA R R A D O Š Ā M P E R S O N Ā M

•

Praktiski tas nozīmē, ka:

•

šādai personai NAV jāraksta iesniegums VID par prognozējamo ienākumu būšanu zem 1500
euro ceturksnī.

•

profesionālā radošā organizācija, kuras biedrs šī radošā persona ir, reizi gadā iesniedz KM
savu biedru sarakstu.

•

ja radošā personas nav nevienas organizācijas biedrs un ir ieguvusi radošas personas
statusu caur izvērtēšanas procedūru RSP, tad informāciju par šādu personu sniedz RSP.

•

KM nodod šo informāciju (biedru sarakstu) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
(VSAA).

•

VSAA reizi gadā pārbauda, kuras no radošām personām kādā ceturksnī nav saņēmušas 1500
euro ienākumus, un nodod rīkojumu VKKF veikt par šīm personām 10% VSAOI nomaksu no
“Radošo personu atbalsta programmas” līdzekļiem.

•

Radošai personai pašai šajā procesā nav jāraksta ne iesniegums, ne pieteikums, ne kas
cits.

LINDA MIEZĪTE

Taču atgādinām un vēršam uzmanību, ka personām ar radošas personas statusu, kuru
ienākumi ceturksnī nesasniedz 1500 euro, jau šobrīd ir tiesības saņemt 10% VSAOI apmaksu
no Valsts kultūrkapitāla fonda “Radošo personu atbalsta” mērķprogrammas.

METODISKAIS
MATERIĀLS

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.

Mēnesis

ieņēmumi

izdevumi

ienākums

no gada sākuma

VSAOI summa no kā

VSAOI 31,07%

No kā rēķina IIN

5,00%VSAOI Kopā

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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PIEMĒRS
LĪDZ 30.06.2021 UN NO 01.07.2021

LINDA MIEZĪTE

MINIMĀLĀS SOCIĀLĀS IEMAKSAS
PA Š N O DA R B I N Ā T A 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

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;

1.Vai decembrī VID EDS sistēmā saņēmāt informāciju par
minimālo sociālo iemaksu piemaksu kādam no jūsu organizācijas
darbiniekiem?
LINDA MIEZĪTE

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

LINDA MIEZĪTE

A.Reģistrējoties kā
saimnieciskās
darbības veicējam
MUN maksātājs

 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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no 01.07.2021.
Nereģistrēts
autors
autoratlīdzības
režīmā
Diferencētais
neapliekamais
minimums
Attaisnotie
izdevumi
(ārstniecība,
izglītība)
Atvieglojumi par
apgādībā esošu
personu
Atvieglojumi par
invaliditāti
25% 50% autora
izdevumu norma

Reģistrēta saimnieciskā darbība

IIN vispārējais
režīms
autoram

MUN režīms
autoram

MUN režīms
autoram+ darba
devējs maksā darba
algu

*iesniedzot GD

*izņemot pensijas

*izņemot pensijas

*izņemot pensijas

no 01.07.2021.
Nereģistrēts autors

Objekts

Likme
Deklarācija

autoratlīdzības režīmā

IIN vispārējais
režīms autoram

MUN režīms
autoram

Apgrozījums (bez izdevumiem)

Ienākums atskaitot
izdevumus (25% vai 50%
vai faktiskie)

Apgrozījums (bez
izdevumiem)

25%
40%

20%
23%
31%

31,07%
10%

25%
40%

1 x gadā (ja nepieciešams)

1 x gadā
(IIN)

4 x gadā
(VSAOI)

4 x gadā

1 x gadā
(IIN)

4 x gadā
(VSAOI)

4 x gadā

Samaksa

Minimālās
iemaksas

Reģistrēta saimnieciskā darbība

*iesniegums VID

*iesniegums VID

*iesniegums VID

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS
IEŅĒMUMU KONTS – VĒL IR PROCESĀ!

• Vispārīgie nosacījumi tiks iekļauti
likumā “Par nodokļiem un nodevām”
• Speciālie nosacījumi - konkrētā
nodokļa likumā (sākotnēji MUN
režīmā)
• Plānots, ka kontam varēs pieteikties
fiziskās personas - saimnieciskās
darbības veicējs, ja:
• - nav nodarbināti darbinieki un
• - nav PVN maksātājs

Cilvēks ieskaitīs visus saimnieciskās
darbības ieņēmumus šajā kontā,
nodokļu deklarācijas VID nebūs jāsniedz

LINDA MIEZĪTE

No 2021. gada 1.jūlija (vienkāršots
risinājums)

PRIEKŠDARBI 2021.GADU
PAVA D O T / U Z S Ā K O T J A U N O
Saprast ieņēmumus un izdevumus

2.

Inventarizācija – krājumi, materiāli, preces.

3.

Pamatlīdzekļi un to nolietojums

4.

Likumi un normatīvie akti

5.

VSAOI likmes

6.

EDS nav grāmatvedība!!!!

7.

Grāmatvedības uzskaitei ir jābūt – vienkāršais
vai divkāršais ieraksts

8.

Papīra forma, Excel, grāmatvedības programma

9.

Vai visa aktuālā informācija ir saskaņota ar UR,
par izpildinstitūciju – valdi???
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1.

O B L I G Ā TA I S V S A O I
Situācija #1

•

Cilvēkam, kas vienlaikus ir darba ņēmējs un saimnieciskās darbības veicējs vai autoratlīdzības
saņēmējs, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā. Ja deklarētie
(summētie) ienākumi ceturksnī ir mazāki par 1500 eiro, minimālās iemaksas no starpības starp
1500 eiro un šiem ienākumiem no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

•

Man ir darbiniece, kas ir pašnodarbinātā, bet es gribētu ņemt viņu darbā. Nevaru saprast vai
tas nebeigsies ar to, ka lielākā daļa algai atvēlētā budžeta aizies nodokļos, nevis darbinieces
atalgojumā.

•

Kā šādā situācijā rīkoties?

•

Situācija #2

•

Ja radošā persona prognozē, ka tās ienākumi ceturksnī būs zem minimālās algas, ir iespēja par
to ziņot VID, kā arī iespēja saņemt VKKF atbalstu obligātā VSAOI nomaksai. parādījās info, ka
VKKF atbalstu saņems tikai tie, kuri nebūs ziņojuši VID par ienākumiem zem min algas.

•

Vai tā tiešām ir?

•
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•

STIPENDIJAS
L I K U M A “ PA R I E D Z Ī V O T Ā J U I E N Ā K U M A N O D O K L I ” ( L I K U M S )
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N r . 3 5 9 " K ā r t ī b a , K ā d ā S t i p e n d i j a s A t b r ī v o j a m a s N o A p l i k š a n a s A r
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•

2.1. iesniegumu ar lūgumu iekļaut fondu šā punkta ievaddaļā minētajā sarakstā;

•

2.2. Uzņēmumu reģistra lēmumu (reģistrācijas apliecību) par fonda reģistrāciju (kopiju);

•

2.3. fonda stipendijas nolikumu, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 7.
punktā minētajām prasībām;

•

2.4. fonda statūtus (kopiju).

MK noteikumos 359 var iepazīties ar kārtību.
119. Par stipendijām, kas piešķirtas un izmaksātas no starptautisko izglītības vai sadarbības
programmu līdzekļiem, institūcija, kas Latvijas Republikā izveidota attiecīgās programmas
nodrošināšanai, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā
pārskatu saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumu Nr.337 "Kārtība, kādā
stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" 2.pielikumu.
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Lai fonds varētu pretendēt uz iekļaušanu ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprinātajā
sarakstā, kurā iekļauti fondi un programmas, no kuru līdzekļiem izmaksātās stipendijas
atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, tas līdz taksācijas gada 15.
jūnijam vai 15. decembrim Finanšu ministrijā iesniedz:

STIPENDIJAS NEAPLIEKAS, JA
8) stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, Ministru kabineta apstiprinātas
biedrības vai nodibinājuma līdzekļiem vai no to starptautisko izglītības vai
sadarbības programmu līdzekļiem, kurās līdzdalību ir apstiprinājis Ministru
kabinets;

•

81) stipendijas līdz 280 euro mēnesī, ko izglītojamam atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai kārtībai, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas
mācības, izmaksā komersants, iestāde, biedrība, nodibinājums, fiziskā
persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī
individuālais uzņēmums, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecība, un
citi saimnieciskās darbības veicēji;

•

82) stipendijas, kuras izmaksātas studējošajam, kas apgūst medicīniskās
izglītības programmu, izglītības programmas apguves veicināšanai, un kuras
izmaksā no ārstniecības iestādes līdzekļiem;
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•

4. šā panta pirmās
minētā stipendija i
sistemātiski ilgākā
izmaksāta naudas s

daļas
r vien
laika
umma

8.punktā
reizēja vai
posmā
personai:

2) tās apgādībā esošo personu izglītības
(studiju) programmas apgūšanas
veicināšanai izglītības iestādē;
3) tās pētniecības darba vai radošā
darba atbalstam.
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1) kura vispārēju vai izvēlētu izglītības
(studiju) programmu apgūst izglītības
iestādē vai patstāvīgi;

6. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā stipendijām no šā panta pirmās daļas 8.punktā
minēto fondu vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem piešķirams
atbrīvojums no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

•

6. 1 Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par nodibinātās stipendijas nolikuma reģistrāciju
rakstveidā neizdod, bet lēmumu paziņo, informāciju publicējot Valsts ieņēmumu dienesta
tīmekļvietnē. Valsts ieņēmumu dienests ievieto informāciju vienas darbdienas laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmums stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc informācijas
publicēšanas.

•

6. 2 Valsts ieņēmumu dienestam, lai nodrošinātu stipendijas piešķiršanas procesa
caurskatāmību un novērstu izvairīšanos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas,
izvērtējot stipendijas nolikumu un veicot ar stipendiju izmaksu saistītus kontroles
pasākumus, ir tiesības vērtēt stipendijas atbilstību šā panta ceturtajā daļā minētajai
stipendijas definīcijai ne tikai pēc juridiskās formas, bet arī ekonomiskās būtības, tajā
skaitā (bet ne tikai):

•

1) vai, ņemot vērā stipendijas saņēmējam izvirzītās prasības, pēc būtības netiek
izmaksāts cita veida ienākums (algota darba ienākums vai cita veida atlīdzība);

•

2) vai biedrība vai nodibinājums (fonds) netiek izmantoti tikai kā starpnieks ienākumu
izmaksai konkrētai personai (tajā skaitā — vai uz stipendiju var pieteikties jebkura
persona, kas atbilst stipendijas saņemšanas kritērijiem, vai nav tā, ka stipendiju
pretendentiem izvirzītās prasības nepamatoti sašaurina iespējamo stipendiju saņēmēju
loku);

•

3) stipendijas izmaksas līdzekļu avotu.
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•

NEAPLIEKAMAS!!!
14) stipendijas, izņemot stipendijas, kuras saskaņā ar šā
likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktu nav apliekamas ar nodokli;

•

52.
No
aplikšanas
ar
iedzīvotāju
ienākuma
nodokli
atbrīvo
atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam bezdarbnieka
statusu ieguvušas fiziskās personas 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.,
2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā gūtos
ienākumus no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" vai "Izaugsme un nodarbinātība" vai valsts budžeta līdzekļiem
par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts
aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām.

LINDA MIEZĪTE

•

•

118.1. stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz
100 euro, no budžeta vai starptautisko
izglītības vai sadarbības programmu
līdzekļiem;

LINDA MIEZĪTE

Š O N O T E I K U M U 1 0 8 . VA I
116.PUNKTĀ MINĒTAIS
PA Z I Ņ O J U M S VA L S T S I E Ņ Ē M U M U
D I E N E S T Ā N AV J Ā I E S N I E D Z ,
IZMAKSĀJOT ŠĀDU VEIDU
IENĀKUMUS: FIZISKĀM PERSONĀM
IZMAKSĀTAS SUMMAS PĀRSKATS!

D Ā VA N A S L I K U M S PA R
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA
NODOKLI
•

35) dāvanas no fiziskajām personām:

•

a) pilnā apmērā - ja dāvinātāju ar maksātāju saista laulība vai
radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē. Minētā norma nav
piemērojama, ja dāvanu dāvina saimnieciskās darbības ietvaros,

•

b) līdz 1425 euro taksācijas gada laikā - ja dāvinātājs ir šā punkta "a"
apakšpunktā neminēta fiziskā persona. Šī norma nav piemērojama, ja
dāvanu dāvina fiziskā persona savas saimnieciskās darbības ietvaros, kā
arī tad, ja fiziskā persona ir saņēmusi dāvanu ar atlīdzības
raksturu Civillikuma izpratnē,

•

c) pilnā apmērā — neatkarīgi no tā, vai dāvinātāju ar maksātāju saista
laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, ja
dāvinājums paredzēts un maksātājs to izlieto, lai segtu savus izdevumus
par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības
iegūšanu, izdevumiem par specialitātes (profesijas, amata, aroda)
iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas
Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību
iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas,

•

d) pilnā apmērā — neatkarīgi no tā, vai dāvinātāju ar maksātāju saista
laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, ja
dāvinājums paredzēts un maksātājs to izlieto, lai segtu savus izdevumus
par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, izņemot
kosmētiskās operācijas;

LINDA MIEZĪTE

32 1 ) darba devēja dāvana, kas taksācijas gada laikā nepārsniedz
15 euro ;

NAUDAS BALVAS
LINDA MIEZĪTE

10) konkursos un sacensībās
saņemtās mantiskās un naudas
balvas (prēmijas), kuru kopējā
vērtība taksācijas gadā
nepārsniedz 143 euro,
un publiskos starptautiskos
konkursos un starptautiskās
sacensībās gūtās balvas un
prēmijas, kuru kopējā vērtība gadā
nepārsniedz 1423 euro, kā arī
Baltijas Asamblejas balvu
laureātiem izmaksātā naudas
prēmija un Ministru kabineta balva;

LINDA MIEZĪTE

PA L D I E S !
LAI TOP 2022 RAŽĪGS UN SIRSNĪGS

