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Par uzziņas sniegšanu 
 
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis M, personas kods (…) (turpmāk – 

Iesniedzēja), iesniegumu par uzziņu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu 
uzziņu. 

Iesniedzēja iesniegumā ietver šādu faktu aprakstu. 
Iesniedzēja ir fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicēja un kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja no 
2012.gada 1.janvāra.  

Ņemot vērā, ka Mikrouzņēmumu nodokļa likuma normu pareiza izpratne 
un piemērošana tiešā veidā ietekmē maksājamā mikrouzņēmumu nodokļa 
aprēķinu, kā arī apstākli, ka saimnieciskās darbības veicēju ienākumi nav 
prognozējami un tie nav vienmērīgi ik mēnesi, Iesniedzēja lūdz sniegt uzziņu, 
izskaidrojot sekojošu jautājumu. 

Atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2.1panta pirmajai daļai, šā 
likuma piemērošanai par mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no 
mikrouzņēmuma uzskata: 

1) attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku – ienākumu, kas ir attiecīgā 
ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtie 
līdzekļi un citi naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no 
mikrouzņēmuma, izņemot dividendes;  

2) attiecībā uz mikrouzņēmuma darbinieku, kas nodarbināts uz darba 
līguma pamata, – ienākumu, kas ir uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību 
pamata par attiecīgā ceturkšņa katru mēnesi aprēķinātā darba alga un ar darba 
algu tieši nesaistītie maksājumi vai labumi, ko darbinieks tieši vai netieši gūst 
naudā vai citās lietās no darba devēja par darbu mikrouzņēmumā, ja šajā likumā 
nav noteikts citādi;  

3) attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku, ar kuru mikrouzņēmumam ir 
noslēgts darba līgums, – šīs daļas 1. un 2.punktā noteikto ienākumu summu. 
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Tulkojot minētā panta pirmo daļu var secināt, ka Valsts ieņēmumu 
dienestā saimnieciskās darbības veicēja statusā reģistrētas personas, 
mikrouzņēmuma īpašnieka ienākums ir katrā ceturkšņa mēnesī no 
mikrouzņēmuma izņemtie līdzekļi (naudā un citā veidā). 

Piemēram, ja fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā 
saimnieciskās darbības veicējs, mikrouzņēmuma īpašnieks, kas nav noslēgusi 
darba līgumu, savā saimnieciskās darbības kontā janvāra mēnesī saņem 
(apgrozījums mēnesī) Ls 600, februāra mēnesī – Ls 1000, martā – Ls 200 
(piemēra vienkāršošanas nolūkā, pieņemts, ka saimnieciskās darbības 
izdevumos neko neatskaita) un attiecīgi no saimnieciskās darbības konta kā savu 
ienākumu izņem, pārskaitot uz privāto kontu, janvārī – Ls 500, februārī – Ls 500 
un martā – Ls 500. Trūkstošie līdzekļi martā tiek iegūti no janvārī un februārī 
saimnieciskās darbības kontā atstātā atlikuma (Ls 100+Ls 500). Uz aprīļa 
sākumu kontā paliek atlikums no februāra apgrozījuma Ls 300. 

Iesniedzēja lūdz sniegt uzziņu, vai piemērā minētais tulkojums ir pareizs 
un Valsts ieņēmumu dienestā saimnieciskās darbības veicēja statusā reģistrēta 
persona, mikrouzņēmuma īpašnieks ir tiesīga: 

1) „uzkrāt” vienā mēnesī saimnieciskās darbības kontā saņemtos 
līdzekļus un izņemt tos kā savu ienākumu ne lielāku kā Ls 500 apmērā 
citā mēnesī, kad saimnieciskās darbības apgrozījums būs nepietiekošs 
Ls 500 izmaksai. 

2) aprēķināt un maksāt mikrouzņēmumu nodokli pēc likmes 9% par 
piemērā minēto janvāra un februāra mēneša apgrozījumu, no kuriem 
daļa līdzekļu tika atstāta ienākuma izmaksai citā (marta) mēnesī. 

3) vai likuma 2.1panta pirmās daļas punktā „…kas attiecīgā ceturkšņa 
katrā mēnesī personīgajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtie 
līdzekļi…” minētais nozīmē, to, ka ik katru ceturksni viss 
saimnieciskās darbības konta atlikums ir jāizņem kā ienākums un 
piemērā minētie Ls 300, kas palika uz aprīļa sākumu kontā tiks aplikti 
ar paaugstinātu nodokli, kam seko mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja 
statusa zaudēšana ar nākamo gadu, vai arī līdzekļus kontā var turpināt 
uzkrāt ārpus ceturkšņa ietvariem. 
Ja piemērā minētais normas tulkojums nav pareizs, kā var tulkot 
likuma 2.1panta pirmās daļas pirmā punktā lietoto jēdzienu „no 
mikrouzņēmuma izņemtie līdzekļi”. 

Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzējas iesniegumā ietverto 
faktu aprakstu, no minētajiem faktiem izrietošo jautājumu, sniedz šādu uzziņu. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 1.punktu 
mikrouzņēmums ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka 
vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu 
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 

a) dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas,  
b) apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu,  
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c) darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem. Darbinieku 
skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā 
mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, 
bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai 
personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas 
saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no 
mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus,  

d) sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai 
mikrouzņēmuma darbinieki. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 2.punktu 
mikrouzņēmuma īpašnieks ir mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstošas sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību dalībnieks, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai 
zvejnieka saimniecības īpašnieks, individuālais komersants vai cita fiziskā 
persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības 
veicējs. 

Savukārt Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 3.punkts nosaka, ka 
mikrouzņēmuma darbinieks ir fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata 
nodarbina mikrouzņēmums, un mikrouzņēmuma īpašnieks, kā arī prokūrists. 

Tādējādi par mikrouzņēmuma darbinieku uzskatāma arī fiziskā persona, 
kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, kas 
ir mikrouzņēmuma īpašniece, ja tā ieguvusi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 
statusu. 

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai 
Iesniedzēja 2012.gada 1.janvārī ir reģistrēta kā mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāja 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2.panta ceturto daļu 
mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja 
mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmumu nodokli maksājošā 
mikrouzņēmuma nepārsniedz 500 latu mēnesī. Šajā daļā noteiktais 
mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nav 
dividendes, kuras aprēķina no šā mikrouzņēmuma peļņas. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2.1panta pirmajā daļā noteikts, ka šā 
likuma piemērošanai par mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no 
mikrouzņēmuma uzskata:  

1) attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku – ienākumu, kas ir attiecīgā 
ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtie 
līdzekļi un citi naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no 
mikrouzņēmuma, izņemot dividendes; 

2) attiecībā uz mikrouzņēmuma darbinieku, kas nodarbināts uz darba 
līguma pamata, – ienākumu, kas ir uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību 
pamata par attiecīgā ceturkšņa katru mēnesi aprēķinātā darba alga un ar darba 
algu tieši nesaistītie maksājumi vai labumi, ko darbinieks tieši vai netieši gūst 
naudā vai citās lietās no darba devēja par darbu mikrouzņēmumā, ja šajā likumā 
nav noteikts citādi;  
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3) attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieku, ar kuru mikrouzņēmumam ir 
noslēgts darba līgums, – šīs daļas 1. un 2.punktā noteikto ienākumu summu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.819 
„Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas 
kārtību” 8.punktam, deklarācijas 7.rindā norāda mikrouzņēmuma darbiniekus 
(arī prombūtnē esošus), ieskaitot mikrouzņēmuma īpašniekus (turpmāk – 
darbinieks), un katra darbinieka ienākumu kalendāra ceturkšņa katrā mēnesī. Par 
darbinieku – nerezidentu – norāda vārdu, uzvārdu un ailē „Personas kods vai 
reģistrācijas kods” – personas kodu vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu 
reģistrācijas numuru. Deklarācijas 7.rindas ailēs „Mēneša ienākums” norāda 
attiecīgā kalendāra ceturkšņa katra mēneša ienākumu (I ceturksnī norāda 
janvāra, februāra un marta ienākumu, II ceturksnī – aprīļa, maija un jūnija 
ienākumu, III ceturksnī – jūlija, augusta un septembra ienākumu un IV ceturksnī 
– oktobra, novembra un decembra ienākumu):  

8.1. par mikrouzņēmuma īpašnieku, kuram darba attiecības nav noformētas 
ar darba līgumu mikrouzņēmumā, – attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī 
personīgajam patēriņam izņemtos līdzekļus no mikrouzņēmuma un citu naudā 
vai citās lietās un pakalpojumu veidā gūto ienākumu no mikrouzņēmuma, 
izņemot dividendes;  

8.2. par darbinieku – attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī aprēķināto darba algu 
un citus gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma. 

Tādējādi Iesniedzējas kā mikrouzņēmuma īpašnieces ienākums ir viss 
naudas izteiksmē novērtēts naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu 
kopums, ko Iesniedzēja kā mikrouzņēmuma īpašniece gūst (izņem) no 
mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības peļņas vai saimnieciskās darbības 
veikšanai nošķirtajiem līdzekļiem katrā ceturkšņa mēnesī, un mikrouzņēmuma 
īpašnieka ienākums nepārsniedz 500 latu mēnesī. 

Atbildot uz Iesniedzējas iesnieguma 1.jautājumu, paskaidrojam, ka 
mikrouzņēmuma īpašnieks ir tiesīgs „uzkrāt” vienā mēnesī saimnieciskās 
darbības kontā saņemtos līdzekļus un izņemt tos kā savu ienākumu ne vairāk kā 
Ls 500 apmērā citā mēnesī, kad saimnieciskās darbības apgrozījums ir 
nepietiekošs Ls 500 izmaksai. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 5.punktu 
apgrozījums ir mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi. Minētā 
likuma 5.panta otrajā daļā ir noteikts, ka ar mikrouzņēmumu nodokli tiek aplikts 
mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 5.panta trešo daļu 
mikrouzņēmumu nodokli aprēķina, mikrouzņēmuma taksācijas perioda 
apgrozījumu reizinot ar šā likuma 6.pantā noteikto mikrouzņēmumu nodokļa 
likmi. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 
mikrouzņēmumu nodokļa likme ir deviņi procenti. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 5.panta ceturto daļu, ja 
mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka ienākums 
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pārsniedz šā likuma 2.panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu, tad, 
piemērojot palielinātu mikrouzņēmumu nodokļa likmi, ar šo nodokli apliek arī 
no mikrouzņēmuma gūto mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma daļu, kas 
pārsniedz 500 latu mēnesī. 

Atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta ceturtajai daļai, ja 
mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz šā likuma 2.panta ceturtajā daļā 
noteikto ierobežojumu, papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajai 
mikrouzņēmumu nodokļa likmei piemēro palielinātu minētā nodokļa likmi 20 
procentu apmērā no šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētā ar nodokli 
apliekamā objekta. Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no 
mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma pārsniedz 500 latu Darba 
likumā noteiktā atlaišanas pabalsta dēļ vai tādēļ, ka viņam ir izmaksāta 
kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darba tiesisko attiecību izbeigšanas 
gadījumā un ar šo personu darba tiesiskās attiecības netiek atjaunotas sešu 
mēnešu laikā pēc to izbeigšanas, mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma apmēra 
kritērijs netiek uzskatīts par pārsniegtu un šajā daļā noteiktā nodokļa likme nav 
jāpiemēro. 

Tādējādi iesniegumā aprakstītajā situācijā, Iesniedzēja no 
mikrouzņēmuma apgrozījuma Ls 1800 (Ls 600 + Ls 1000 + Ls 200) maksā 
mikrouzņēmumu nodokli 9 procentu apmērā, ja mikrouzņēmums izmaksā tā 
īpašniekam ienākumu, kas nepārsniedz 500 latu mēnesī. Savukārt, ja tiek 
izmaksāts ienākums, kas mēnesī pārsniedz 500 latus, pārsnieguma daļai piemēro 
palielinātu mikrouzņēmumu nodokļa likmi 20 procentu apmērā. 

Atbildot uz Iesniedzējas iesnieguma 2.jautājumu – mikrouzņēmuma 
īpašniece ir tiesīga aprēķināt un maksāt mikrouzņēmumu nodokli pēc 9 procentu 
likmes par piemērā minēto janvāra un februāra mēneša apgrozījumu, no kuriem 
daļa līdzekļu tika atstāta ienākuma izmaksai citā (marta) mēnesī. 

Attiecībā par Iesniedzējas iesniegumā uzdoto 3.jautājumu, paskaidrojam. 
Mikrouzņēmuma īpašnieka ienākums ir attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī 

personīgajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtie līdzekļi un citi naudā, 
pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no mikrouzņēmuma, izņemot 
dividendes, saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2.1panta pirmās daļas 
1.punktā noteikto. 

Iesniedzējas aprakstītajā situācijā saimnieciskās darbības ienākumam no 
mikrouzņēmuma, ko mikrouzņēmuma īpašnieks nav izņēmis personīgajām 
vajadzībām, bet atstājis mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimnieciskās 
darbības kontā saimnieciskajām vajadzībām nākamajā pārskata periodā (t.i., 300 
latiem), nav jāpiemēro papildu likme 20 procentu apmērā.  

Savukārt beidzoties taksācijas gadam viss neizlietotais saimnieciskās 
darbības ienākums no mikrouzņēmuma, kas atstāts mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāja saimnieciskās darbības kontā, var tikt izlietots pēctaksācijas gadā, ja 
apgrozījums nebūs pietiekams saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 
nepiemērojot Mikrouzņēmumu nodokļa likuma likmi, ja netiek pārsniegts šā 
likuma 2.panta ceturtajā daļā noteiktais ierobežojums. 
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Sniedzot uzziņu, tika piemērotas šādas tiesību normas: Mikrouzņēmumu 

nodokļa likuma 1.panta 1., 2., 3. un 5.punkts, 2.panta ceturtā daļa, 2.1panta 
pirmā daļa, 5.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, 6.panta pirmā un ceturtā daļa, 
Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.819 “Noteikumi par 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 8.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


