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SIA „G” 
 
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA „G”,  (turpmāk – Iesniedzējs), 

2012.gada februāra iesniegumu par uzziņas sniegšanu (turpmāk – iesniegums) 
un sniedz šādu uzziņu. 

Iesnieguma faktu aprakstā Iesniedzējs norāda, ka atbilstoši 
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 5.punktam uzņēmuma apgrozījums ir 
uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi un atbilstoši 5.panta otrajai daļai, 
ar mikrouzņēmumu nodokli ir apliekams taksācijas perioda apgrozījums. 

Iesniedzējs ir reģistrēts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrā, 
Iesniedzēja pamatdarbības veids ir tūrisma pakalpojumi. Ņemot vērā 
saimnieciskās darbības specifiku, Iesniedzējam rodas neskaidrības kā šāda 
pakalpojuma sniedzējs nosaka saimnieciskās darbības ieņēmumus, kurus 
jāapliek ar mikrouzņēmuma nodokli. 
 Tā kā Iesniedzējs ir reģistrēts kā tūrisma aģents, tad pakalpojumus 
sniedz kā starpnieks (aģents), tas nozīmē, ka pasūtītājs pasūta Iesniedzējam 
pakalpojumu, kuru Iesniedzējs nodrošina piesaistot citus pakalpojuma 
sniedzējus, jo visus pakalpojumus Iesniedzējs nevar pats nodrošināt, kā, 
piemēram, viesnīcas pakalpojumus, lidmašīnas biļetes, vīzas u.c. tamlīdzīgus 
pakalpojumus. 
 Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.488 
„Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 34.punktam trešās personas 
vārdā iekasētās summas neiekļauj sabiedrības ieņēmumos. Ja sabiedrība 
darbojas kā komercaģents vai starpnieks, tās ieņēmumi ir tikai šīs trešās 
personas maksātā atlīdzība par sniegtajiem komercaģenta vai starpnieka 
pakalpojumiem. 
 Iesniedzējs lūdz uzziņu par to, vai Iesniedzējs, nosakot saimnieciskās 
darbības ieņēmumus (apgrozījumu) no kura tiek aprēķināts mikrouzņēmumu 
nodoklis, var balstīties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.488 34.punktu. 
 Iesniedzējs norāda, ka uzziņa nepieciešama, lai varētu pareizi noteikt 
Iesniedzēja apgrozījumu (pēc mikrouzņēmuma nodokļa likuma – saimnieciskās 
darbības ieņēmumus), no kura ir jāmaksā mikrouzņēmuma nodoklis. 
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Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto 
faktu aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošu konkrēto jautājumu, sniedz 
šādu uzziņu. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 5.punktā ir noteikts, ka 
mikrouzņēmuma apgrozījums ir mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības 
ieņēmumi. 

Gada pārskatu likuma 21.pantā ir noteikts, ka neto apgrozījums ir 
ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un 
pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas 
piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši 
saistīti ar pārdošanu. 
 Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.488 
„Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 1.2.apakšpunktu noteikumi 
nosaka kārtību, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un 
pakalpojumu sniegšanas un no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām 
personām, gūstot procentus, autoratlīdzības un dividendes. 
 Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.488 
„Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 34.punktā noteiktajam trešās 
personas vārdā iekasētās summas neiekļauj sabiedrības ieņēmumos. Ja 
sabiedrība darbojas kā komercaģents vai starpnieks, tās ieņēmumi ir tikai šīs 
trešās personas maksātā atlīdzība par sniegtajiem komercaģenta vai starpnieka 
pakalpojumiem. 

Tādējādi Iesniedzējs savos ieņēmumos iekļauj tikai tās summas, kuras 
tiek iekasētas par starpniecības pakalpojumu sniegšanu, nevis summas par citu 
sabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem. 

Līdz ar to Iesniedzējam, nosakot saimnieciskās darbības ieņēmumus no 
kuriem tiek aprēķināts mikrouzņēmumu nodoklis, jāpiemēro Ministru kabineta 
2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas 
noteikumi” 34.punkta prasības un ieņēmumos jāiekļauj tikai tās summas, kuras 
tiek iekasētas par starpniecības pakalpojumu sniegšanu. 

Sniedzot uzziņu, tika piemērotas šādas tiesību normas: Mikrouzņēmumu 
nodokļa likuma 1.panta 5.punkts, Gada pārskatu likuma 21.pants, Ministru 
kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.488 „Gada pārskatu likuma 
piemērošanas noteikumi” 1.2.apakšpunkts un 34.punkts. 

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                  N.Jezdakova  


