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Par uzziņas sniegšanu 
 Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA „R”, reģ.Nr. (…)(turpmāk – 
Iesniedzējs), 2013.gada 20.jūnija iesniegumu  par uzziņas sniegšanu  (turpmāk – 
iesniegums) un sniedz šādu uzziņu. 

Iesniedzējs iesniegumā lūdz sniegt uzziņu un uzdod jautājumu, vai ir 
pārsniegts mikrouzņēmumā pieļaujamais darbinieku skaits. 

Iesniedzējs iesniegumā norāda šādu faktu aprakstu.  
Uzņēmumā, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ir pieci 

darbinieki, no kuriem viens ilgstoši slimo (ir darbnespējas lapa B). Uz 
darbinieka slimības laiku ir pieņemts vēl viens darbinieks. Darbinieks, kurš 
ilgstoši slimoja, pēc darbnespējas lapas B noslēgšanas darbā vairs neatgriežas, 
bet viņam tiek aprēķināta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Līdz ar 
to mēnesī, kad šis darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības, mikrouzņēmumu 
nodokļa deklarācijā parādīsies seši darbinieki, kuriem visiem ir aprēķināta 
atlīdzība (lai gan strādājuši attiecīgajā periodā ir tikai pieci darbinieki). 

Iesniedzējs iesniegumā uzdod jautājumu, vai šāda situācija 
mikrouzņēmumam nedraud ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa 
zaudēšanu nākamajā gadā un vai nepalielina maksājamo mikrouzņēmumu 
nodokli par pārskata ceturksni, iesniedzot mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju. 

Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto 
faktu aprakstu, no minētajiem faktiem izrietošos jautājumus, 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, 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,  
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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. 

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

Atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta astotajai daļai, ja 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs neizpilda kādu no šā likuma 1.panta 
1.punkta vai 2.panta otrās, trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, tas zaudē 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu. 

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

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta otro daļu, ja 
mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieku skaits 
ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus, šā panta pirmajā daļā noteiktajai likmei 
pieskaita divus procenta punktus par katru papildus nodarbināto darbinieku. Ja 
mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī ir mainīgs, mikrouzņēmumu 
nodokļa likmi nosaka pēc lielākā darbinieku skaita attiecīgajā ceturksnī, ņemot 
vērā tos darbiniekus, kuri nostrādājuši ne mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa. 

Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.819 „Noteikumi 
par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 
8.2.apakšpunktā noteikts, ka 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) par darbinieku – attiecīgā 
ceturkšņa katrā mēnesī aprēķināto darba algu un citus gūtos ienākumus no 
mikrouzņēmuma. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 
„Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju 
reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.punktam darba devējs (tai skaitā 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs) katru darba ņēmēju reģistrē Valsts 
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ieņēmumu dienestā, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums) šādos 
termiņos: 

 – par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu dienu, pirms 
persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu 
stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski 
elektroniskajā deklarēšanas sistēmā; 

– par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā „Par valsts 
sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba 
ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums bez 
darba algas saglabāšanas (tostarp atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas 
piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adoptācijas 
apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), – ne 
vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas. 

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas Iesniedzējs ar 
2012.gada 24.aprīli ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Valsts 
ieņēmumu dienestā 2012.gada 6.maijā iesniegtas ziņas par darba ņēmējiem, kur 
norādīts, ka tiek pieņemti divi mikrouzņēmuma darbinieki ar 2012.gada 24.aprīli 
B un ar 2012.gada 7.maiju  P. 2012.gada 26.maijā Valsts ieņēmumu dienestā 
iesniegtas ziņas par darba ņēmējiem, kur norādīts, ka tiek pieņemti vēl divi 
mikrouzņēmuma darbinieki ar 2012.gada 28.maiju S un K. Savukārt, 2012.gada 
16.jūnijā Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtas ziņas par darba ņēmējiem, kur 
norādīts, ka tiek pieņemts vēl viens mikrouzņēmuma darbinieks ar 2012.gada 
18.jūniju.  

Iesniedzējs 2013.gada 3.aprīlī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzis ziņas 
par darba ņēmējiem, kur norādīts, ka tiek pieņemts mikrouzņēmuma darbinieks 
ar 2013.gada 4.aprīli, uzrādot ziņu kodu „16 – tāda mikrouzņēmuma darbinieka 
statusa iegūšana, kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās 
apdrošināšanas veidiem”. Savukārt, 2013.gada 4.jūnijā Valsts ieņēmumu 
dienestā iesniegtas ziņas par darba ņēmējiem, kur norādīts, ka viens 
mikrouzņēmuma darbinieks, ar 2013.gada 1.jūniju ir atbrīvots, uzrādot ziņu 
kodu „25 – darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana 
citos gadījumos”. 

Izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā minēto konkrēto tiesisko situāciju un 
Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, Iesniedzējam 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā par 2013.gada II ceturksni jānorāda seši 
darbinieki. 

Savukārt, atbilstoši Mikrouzņēmuma nodokļa likuma 1.panta 1.punkta „c” 
apakšpunktā noteiktajam darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba 
attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā saņem slimības pabalstu) un par šo 
periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu. 

Ņemot vērā, ka Iesniedzēja iesniegumā minētajā tiesiskajā situācijā 
mikrouzņēmuma darbinieks darba attiecību laikā atradās prombūtnē (saņēma 
slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņēma no mikrouzņēmuma ienākumu, 
un to, ka darbinieku skaitā šādu personu neiekļauj, kā arī to, ka prombūtnē 



 4

esošais mikrouzņēmuma darbinieks darba attiecības ar Iesniedzēju ir pārtraucis 
pēc prombūtnes slimības dēļ, neatsākot darbu un nesaņemot darba samaksu, 
Iesniedzējs izpilda Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 1.punkta „c” 
apakšpunktā minēto kritēriju, t.i., ka darbinieku skaits nav lielāks par pieciem. 
Līdz ar to iesniegumā minētajā tiesiskajā situācijā Iesniedzējs nezaudē 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu, kā arī 
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajai likmei nav 
jāpieskaita divi procenta punkti.  

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2.panta ceturtajā daļā noteikts, ka 
mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja 
mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmumu nodokli maksājošā 
mikrouzņēmuma nepārsniedz 500 latu mēnesī. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 5.panta ceturto daļu, ja 
mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka ienākums 
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. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta ceturtā daļā noteikts, 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. 

Vēršam uzmanību, ka Iesniedzējam jāievēro Mikrouzņēmumu nodokļa 
likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktais, t.i., ja mikrouzņēmuma darbinieka 
ienākums no mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma pārsniedz 
500 latu tādēļ, ka viņam ir izmaksāta kompensācija par neizmantoto 
atvaļinājumu, darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā, mikrouzņēmuma 
darbinieka ienākuma apmēra kritērijs netiek uzskatīts par pārsniegtu un 20 
procentu apmērā noteiktā nodokļa likme nav jāpiemēro, ja ar šo personu darba 
tiesiskās attiecības netiek atjaunotas sešu mēnešu laikā pēc to izbeigšanas. 

Sniedzot uzziņu, tika izmantotas šādas tiesību normas: Mikrouzņēmumu 
nodokļa likuma 1.panta 1. un 3.punkts, 2.panta ceturtā daļa, 4.panta astotā daļa, 
5.panta ceturtā daļa, 6.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Ministru kabineta 
2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.819 „Noteikumi par mikrouzņēmumu 
nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 8.2.apakšpunkts, Ministru 
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kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 „Noteikumi par valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 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. 

 
 
Ģenerāldirektora p.i.  I.Pētersone 
 
 
 


