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SIA „D” 
   
Par uzziņas sniegšanu 
 

Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA „D”, reģ. Nr.(…) (turpmāk – 
Iesniedzējs), 2013.gada 5.septembra iesniegumu  par uzziņas sniegšanu 
(turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu. 

Iesniedzējs iesniegumā lūdz sniegt uzziņu par mikrouzņēmuma 
apgrozījumu, kas apliekas ar mikrouzņēmumu nodokli. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.pantu apgrozījums ir 
mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Iesniedzējs iesniegumā uzdod šādu jautājumu: vai pie saimnieciskās 
darbības ieņēmumiem jāpieskaita Nodarbinātības valsts aģentūras dotācija par 
bezdarbnieka iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā. 

Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto 
faktu aprakstu, sniedz šādu uzziņu. 

Administratīvā procesa likuma 59.panta otrajā daļā noteikts, ka, iegūstot 
informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju 
no administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī ar liecinieku, 
ekspertu, apskates, dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību. Ja iestādei 
nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan 
citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā 
procesa dalībniekiem. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta astotajā daļā noteikts, ka valsts 
pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, 
kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās 
attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis 
pieprasa no privātpersonas. 

Valsts ieņēmumu dienests izvērtēja Iesniedzēja iesniegumā sniegto faktu 
aprakstu un secināja, ka ir nepieciešamas papildu ziņas. Lai Iesniedzēja konkrētā 
tiesiskā situācija būtu pilnībā izprotama un Valsts ieņēmumu dienests pēc tās 
izvērtēšanas varētu izsniegt Iesniedzējam uzziņu par tā tiesībām konkrētajā 
tiesiskajā situācijā, Valsts ieņēmumu dienests, ievērojot Administratīvā procesa 
likuma 59.panta otrajā daļā un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta astotajā 
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daļā noteikto, 2013.gada 10.oktobra vēstulē Nr.8.12/80505 par papildus 
informāciju, pieprasīja Nodarbinātības valsts aģentūras  projekta, kas noslēgts 
starp Nodarbinātības valsts aģentūru un SIA „D” par bezdarbnieka iesaistīšanu 
aktīvajā nodarbinātības pasākumā, kopiju. 

Atsaucoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2013.gada 10.oktobra vēstuli 
Nr.8.12/80505 par papildus informāciju, Nodarbinātības valsts aģentūra 
iesniedza 2012.gada 27.februāra līguma par bezdarbnieka ar invaliditāti 
iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu 
grupām” kopiju un ergoterapeita 2012.gada 6.marta atzinuma Nr.459 par darba 
vietas vides pielāgošanu kopiju. 

Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par 
aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas 
pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 
principiem” (turpmāk – Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi 
Nr.75) 1.punktā ir noteikts, ka noteikumi nosaka: 

1.1. aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī šo 
pasākumu īstenotāju izvēles principus;  

1.2. kārtību, kādā izveidojamas (pielāgojamas) darba vietas personām ar 
invaliditāti. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 
18.punktam aģentūra ar izvēlētajiem pasākumu īstenotājiem noslēdz līgumu par 
pasākumu īstenošanu vai pakalpojumu sniegšanu. Līgumā nosaka līguma 
priekšmetu, pasākumu īstenošanas vai pakalpojumu sniegšanas noteikumus, 
līgumslēdzēju pušu pienākumus, tiesības, saistības, atbildību, finansēšanas un 
savstarpējo norēķinu kārtību, līguma izpildes termiņu un vietu. 

Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 86.punktā ir 
noteikts, ka darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, 
aģentūra pasākumu īstenošanas laikā nodrošina šādu finanšu atbalstu: 

86.1. ikmēneša darba algas dotāciju darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem 
ar invaliditāti. Dotācija nav mazāka par valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas apmēru; 

86.2 ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājiem, kas strādā ar darbā 
pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra; 

86.3. vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko 
palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas darbā 
pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba 
devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita 
atzinumam, bet ne vairāk kā 500 latu vienas darba vietas pielāgošanai; 

86.4. surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumu 
izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti. Asistentu 
ikmēneša izmaksas nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas proporcionāli dienu skaitam, kurās bezdarbnieks ar invaliditāti 
iesaistījies pasākumā; 
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86.5. izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu bezdarbniekiem 
ar invaliditāti, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības 
pārbaudēm. 

Saskaņā ar 2012.gada 27.februāra līguma par bezdarbnieka ar invaliditāti 
iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu 
grupām”, kas noslēgts starp Aģentūru un Iesniedzēju, (turpmāk – Līgums) 
1.1.apakšpunktu līguma priekšmets ir finanšu atbalsta sniegšana darba devējam 
– bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanai aktīvajā nodarbinātības pasākumā 
„Pasākums noteiktām personu grupām”. 

Atbilstoši Līguma 2.1.apakšpunktam no Aģentūras līdzekļiem plānotā 
summa bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai ir Ls 8660,00, ko veido: 

– summa ikmēneša dotācijām darbā pieņemto bezdarbnieku ar invaliditāti 
darba algai Ls 8360,00; 

– summa ikmēneša dotācijām darba vadītāja darba algai par bezdarbnieka 
ar invaliditāti darba vadīšanu Ls 300,00. 

Izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto faktu aprakstu, Līguma 
noteikumus un ergoterapeita 2012.gada 6.marta atzinumu Nr.459 par darba 
vietas vides pielāgošanu, secināms, ka Iesniedzējs saņem no Aģentūras 
ikmēneša dotāciju bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai un ikmēneša darba 
algas dotāciju darba vadītājam. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 5.punktā ir noteikts, ka 
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. 

Atbilstoši Gada pārskatu likuma 22.panta trešajai daļai posteņos „Pārējie 
saimnieciskās darbības ieņēmumi” un „Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas” iekļauj attiecīgi sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumus vai 
izmaksas, kas nav parādītas citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos un kas 
ir radušās saimnieciskās darbības rezultātā vai ir ar to saistītas, vai izriet tieši no 
tās. 

Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā jāietver ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un 
izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai 
izrakstīšanas datuma. Izmaksas jāsaskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata 
periodos. 

Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumu Nr.537 „Kārtība, kādā 
finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, 
citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu 
palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” (turpmāk – Ministru 
kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.537) 1.punktā noteikts, ka noteikumi 
nosaka kārtību, kādā uzņēmuma, likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 
(Gada pārskatu likuma nosaukums redakcijā, kas bija spēkā līdz 2006.gada 
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22.novembrim) subjekta, finanšu pārskatos atspoguļojama no valsts, 
pašvaldībām, ārvalstīm, Eiropas Kopienas, citām starptautiskajām organizācijām 
un institūcijām saņemtā finanšu palīdzība un citā veidā saņemtais finansiālais 
atbalsts, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām saņemtie ziedojumi un 
dāvinājumi naudā vai natūrā. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnijā noteikumu Nr.537 
5.punktam no valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā 
saņemto finanšu palīdzību – subsīdiju izdevumu (zaudējumu) segšanai – un 
finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu parādu vai citu uzņēmuma parādu 
valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauj 
ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība vai finansiālais 
atbalsts. 

Ministru kabineta 2004.gada 14.jūnija noteikumu Nr.537 12.punktā 
noteikts, ka pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norāda peļņas vai 
zaudējumu aprēķina postenī „Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības 
ieņēmumi” vai citā ieņēmumu postenī, ja tas precīzāk atbilst saņemtā finansiālā 
atbalsta būtībai. 

Tādējādi Iesniedzēja no Aģentūras saņemtā ikmēneša dotācija 
bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai un ikmēneša darba algas dotācija darba 
vadītājam jāiekļauj pārskata gada, kurā saņemtas dotācijas, peļņas vai 
zaudējumu aprēķina attiecīgajā ieņēmumu postenī. Tātad pie Iesniedzēja 
saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kuri veido Iesniedzēja apgrozījumu 
mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, jāpieskaita Iesniedzēja no 
Aģentūras saņemtā ikmēneša dotācija bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai un 
ikmēneša darba algas dotācija darba vadītājam.  

 
Uzziņas sniegšanai tika piemērotas šādas tiesību normas: 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 5.punkts, Gada pārskatu likuma 
21.pants, 22.panta trešā daļa un 25.panta pirmās daļas 4.punkts, Ministru 
kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumu Nr.537 „Kārtība, kādā finanšu 
pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu 
starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), 
ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” 1., 5. un 12.punkts, Ministru 
kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo 
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles 
principiem” 1., 18. un 86.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 
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dienestam attiecībā uz uzziņu apstrīdēšanu nav augstākas iestādes, šī uzziņa nav 
apstrīdama un pārsūdzama. 

 
Ģenerāldirektora p.i.           I.Pētersone 
 
 


