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UZZIŅA 
 

Rīgā 
      14.06.2013.  

SIA „A” 
Par uzziņas sniegšanu 
 

Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA „A”, reģ. Nr.(…) (turpmāk – 
Iesniedzējs), 2013.gada 24.maija iesniegumu par uzziņu (turpmāk – iesniegums) 
un sniedz šādu uzziņu. 

Iesniedzējs, atsaucoties uz Administratīvā procesa likuma 98.pantu, lūdz 
sniegt uzziņu par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (turpmāk – MN likums) normu 
piemērošanas kārtību. 

Iesniegumā, izklāstot faktu aprakstu, Iesniedzējs norāda šādu informāciju. 
Iesniedzējs norāda, ka vēršas Valsts ieņēmumu dienestā vēl nereģistrēta 

uzņēmuma vārdā, jo atbilstoši MN likuma 4.panta pirmajai daļai personai ir 
tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar iesniegumu par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā pieteikties 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā, 
kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam.  

Iesniedzējs norāda, ka uzziņa ir nepieciešama reģistrēšanas formas pareizai 
izvēlei un ar mikrouzņēmumu nodokļa apliekamā apgrozījuma pareizai atzīšanai. 
Iesniedzējs plāno, ka topošais uzņēmums reģistrēsies kā PVN maksātājs un rēķinās 
maksājamo PVN nodokli atbilstoši PVN likumam. 

Atbilstoši MN likuma 1.panta 5.punktam uzņēmuma apgrozījums ir 
uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi un ar mikrouzņēmumu nodokli ir 
apliekams taksācijas perioda apgrozījums. Iesniedzēja topošais uzņēmums grib 
reģistrēties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrā, pamatdarbības veids būs 
preces pirkšana klientu vārdā, saņemot no viņiem 100% priekšapmaksu un pasūtot 
vairumā preces no piegādātājiem. Preces uzņēmuma noliktavā tiks glabātas vidēji 
1-2 dienas. Kā atlīdzību par pasūtījuma īstenošanu uzņēmums ņems komisijas 
maksu, procentuāli no pasūtījuma summām. Ņemot vērā saimnieciskās darbības 
specifiku, Iesniedzējam rodas neskaidrības, kā šāda pakalpojuma sniedzējs nosaka 
saimnieciskās darbības ieņēmumus, kurus jāapliek ar mikrouzņēmumu nodokli.  

Neskatoties uz to, ka preces tiks iegādātas no piegādātājiem uzņēmumu, pēc 
būtības – uzņēmums rīkosies klientu vārdā pasūtot preces. Ja klients kādu iemeslu 
dēļ neieradīsies pēc precēm, tad uzņēmums brīvi varēs atgriezt preces atpakaļ 
piegādātājiem. Preces tiks pasūtītas viens pret vienu pēc klientu pieprasījumiem un 

 

 



 2 
apmaksātas tikai ar klientu ieskaitītu 100% priekšapmaksu. 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. 

Iesniedzējam pētot detalizēti starpniecības ieņēmumu būtību, pēc 
rekomendējamā 6.Latvijas grāmatvedības standarta, trešās personas vārdā iekasētās 
summas, kuras saņem uzņēmums un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls neiekļauj 
ieņēmumos. Ja uzņēmums darbojas kā komercaģents vai starpnieks, bruto saņemtie 
saimnieciskie labumi arī ietver citas personas vārdā un labā iekasētās summas, 
kuras nepalielina šā uzņēmuma pašu kapitālu, un tādēļ nav šā uzņēmuma 
ieņēmumi. Ieņēmumi ir tikai šās citas personas maksātā atlīdzība uzņēmumam par 
sniegtajiem komercaģenta vai starpnieka pakalpojumiem. Attiecīgi saņemto naudu 
no klientiem, ar kuru uzņēmums, ieturot savu komisiju, norēķināsies ar 
piegādātājiem, var uzskatīt par trešās personas vārdā iekasēto summu, kuras dēļ 
nepalielinās pašu kapitāls, tādēļ par ieņēmumiem uzskatot tikai komisiju. 

Iesniedzējs iesniegumā norāda no minētajiem faktiem izrietošu konkrētu 
jautājumu. 

Atsaucoties uz iepriekš izklāstītiem argumentiem, Iesniedzējs lūdz Valsts 
ieņēmumu dienestu sniegt uzziņu, apstiprinot, ka topošais uzņēmums var 
reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un nosakot saimnieciskās 
darbības ieņēmumus (apgrozījumu), no kura tiek aprēķināts mikrouzņēmumu 
nodoklis, var balstīties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.488 34.punktu, un var 
noteikt uzņēmuma apgrozījumu (pēc mikrouzņēmumu nodokļa likuma – 
saimnieciskās darbības ieņēmumus), no kura ir jāmaksā mikrouzņēmuma nodoklis 
kā komisijas maksu par preces pasūtīšanu, šķirošanu un īslaicīgu glabāšanu. 

 
Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā izklāstīto faktu 

aprakstu un no minētajiem faktiem izrietošu konkrētu jautājumu, atbilde uz kuru ir 
atkarīga no to juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 5.punktā ir noteikts, ka 
mikrouzņēmumu 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 
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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 Iesniedzējam, reģistrējot mikrouzņēmumu, mikrouzņēmuma 
ieņēmumos būs jāiekļauj tikai tās summas, kuras tiks iekasētas par starpniecības 
pakalpojumu sniegšanu, nevis summas par citu sabiedrību sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Līdz ar to Iesniedzēja reģistrētajam mikrouzņēmumam, nosakot 
saimnieciskās darbības ieņēmumus, no kuriem tiks aprēķināts mikrouzņēmumu 
nodoklis, būs 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 tiks iekasētas par starpniecības 
pakalpojumu sniegšanu. 

Sniedzot uzziņu, tika izmantotas 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, 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 dienests attiecībā uz 
uzziņu apstrīdēšanu nav augstākas iestādes, šī uzziņa nav apstrīdama un 
pārsūdzama. 
 
 
Ģenerāldirektore                N.Jezdakova 
 
 
 
 
 
 
 
 


