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SIA „R” 

Par uzziņas sniegšanu 
 

Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „R”, reģ. Nr.(…) (turpmāk − Iesniedzējs), 2013.gada 15.marta 
iesniegumu par uzziņas sniegšanu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu 
uzziņu. 

Iesniedzējs vēlas saņemt uzziņu par sekojošu jautājumu: 
- vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību dalībnieks var nebūt valdes loceklis un darbinieks savā uzņēmumā, 
ja par valdes locekli iecelta cita persona un piemērot nodokļu atvieglojumus 
par apgādājamām personām un neapliekamo minimumu citā darba vietā? 

Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto 
faktu aprakstu, no minētajiem faktiem izrietošu konkrētu jautājumu, atbilde 
uz kuru ir atkarīga no to juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 1.punktā noteikts, ka 
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, ja tie atbilst visiem turpmāk šajā punktā minētajiem 
kritērijiem:  

 a) dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas,  
 b) apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu,  
 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, 
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d) sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai 
mikrouzņēmuma darbinieki. 

Atbilstoši Komerclikuma 136.panta pirmajā daļā noteiktajam, 
dalībnieks ir persona, kurai sabiedrībā pieder viena vai vairākas daļas. 

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas, Iesniedzēja 
dalībnieki ir  divas fiziskas personas un Iesniedzējs 2013.gada 8.janvārī ir 
reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 2.punktā noteikts, ka 
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. 

Tādējādi, Iesniedzēja (mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstošas 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību) dalībnieki ir mikrouzņēmuma īpašnieki. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 3.punktu 
mikrouzņēmuma darbinieks ir fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata 
nodarbina mikrouzņēmums, un mikrouzņēmuma īpašnieks, kā arī prokūrists. 

Ņemot vērā minēto, Iesniedzēja (mikrouzņēmuma kritērijiem 
atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību) īpašnieki saskaņā ar 
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 3.punktā noteikto ir 
mikrouzņēmuma darbinieki, un neatkarīgi no tā vai Iesniedzēja dalībnieks 
(īpašnieks) tiks svītrots no valdes locekļu saraksta (ievērojot Komerclikuma 
prasības), mikrouzņēmuma darbinieka statuss dalībniekam (īpašniekam) 
saglabāsies. 

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta pirmajā daļā 
noteikts, ka maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa 
vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā, ja šajā pantā nav 
noteikts citādi. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu 
neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru 
taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets. 

Atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta 
septītajai daļai maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis 
mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbinieks, 
nepiemēro šā panta pirmajā daļā noteikto neapliekamo minimumu.  

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās daļas 
1.punktā noteikts, ka maksātājam paredzēti atvieglojumi par katras šajā 
punktā minētās personas uzturēšanu, ja šai personai nav piešķirta pensija un tā 
nesaņem pensiju saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” vai citas valsts 
pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju – Ministru kabineta 
noteiktajā apmērā vienam no apgādniekiem: 

a) par nepilngadīgu bērnu, 
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b) par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās 
vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai, 

c) par nestrādājošu laulāto, 
d) par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem, 
e) par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem 

nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina 
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne 
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, 

f) par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis 
un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības 
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav 
darbaspējīgu vecāku, 

g) par apgādībā esošu personu apgādājamiem, 
h) par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek 

piedzīta uzturnauda (alimenti), 
i) par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu; 
Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās 

daļas 4.punktu personām, kuras saskaņā ar likumiem ir atzītas par invalīdiem 
vai politiski represētām personām, nodokļu papildu atvieglojumu apmēru un 
to piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 

Savukārt likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta trešajā 
daļā noteikts, ka šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktie atvieglojumi nav 
piemērojami, ja šajā punktā minētās personas patstāvīgi saņem ar nodokli 
apliekamos ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, 
vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai tās uztur kāda cita persona, vai tās 
ir mikrouzņēmuma darbinieki. Maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā 
tas ir bijis mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – 
darbinieks, nepiemēro šā panta pirmās daļas 1. un 4.punktā noteiktos 
atvieglojumus.  

Ievērojot minēto, Iesniedzēja (mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstošas 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību) dalībnieks (īpašnieks), kas saskaņā ar 
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 3.punktā noteikto ir 
mikrouzņēmuma darbinieks, nevar piemērot neapliekamo minimumu un 
atvieglojumus par apgādībā esošām personām citā darba vietā, kamēr tas ir 
mikrouzņēmuma darbinieks. 

Sniedzot uzziņu, tika izmantotas šādas tiesību normas: likuma „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta pirmā un septītā daļa, 13.panta 
pirmās daļas 1. un 4.punkts un trešā daļa; Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 
1.panta 1., 2. un 3.punkts; Komerclikuma 136.panta pirmā daļa. 

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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


