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SIA „E” 

 
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA „E”, (turpmāk – Iesniedzējs) 

2011.gada 27.decembra iesniegumu „Par mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas 
aizpildīšanu” (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu. 

Iesniedzējs lūdz sniegt skaidrojumu un uzziņu sekojošā situācijā: 
Iesniedzējs ir reģistrējies kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. 

2011.gada 3.jūnijā Iesniedzējs ir noslēdzis preču pirkuma līgumu ar SIA „D ” 
par preces piegādi. Iesniedzējs piegādāja preces un izrakstīja SIA „D” sekojošus 
rēķinus: 

- 2011.gada 22.jūnijā rēķins par summu Ls 128,00 + PVN; 
- 2011.gada 15.jūlijā rēķins par summu Ls 240,00 + PVN; 
- 2011.gada 15.jūlijā rēķins par summu Ls 48,00 + PVN. 

Iesniedzējs norāda, ka visi minētie rēķini ir iekļauti mikrouzņēmumu 
nodokļa deklarācijā attiecīgajā ceturksnī. 

Iesniedzējs paskaidro, ka tā kā preču tirdzniecība nebija tik veiksmīga kā 
prognozēts, preču pirkuma līgums tika lauzts un 2011.gada 31.oktobrī SIA „D” 
izrakstīja pavadzīmi par nerealizēto preču atgriešanu Ls 400,00 + PVN. 

Iesniedzējs uzziņas iesniegumā uzdod jautājumus: 
1. Vai augstāk minēto SIA „D” izrakstīto pavadzīmi var klasificēt kā 

apgrozījuma (saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 5.punktu) 
samazinājumu un ar „-” zīmi pavadzīmes summu bez PVN – Ls 400,00 uzrādīt 
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas 5.rindā – Mikrouzņēmuma apgrozījums 
ceturksnī, kas no gada sākuma nepārsniedz 70 000 latu, līdz ar to 
mikrouzņēmumu nodokļa summas samazinājumu „-” Ls 36,00 uzrādot 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas 8.rindā – aprēķinātais mikrouzņēmumu 
nodoklis 9 % apmērā no apgrozījuma, kas no gada sākuma nepārsniedz 70 000 
latu? 

2. Vai šis pārmaksātais nodoklis tiks atgriezts Iesniedzēja norēķinu kontā? 
Iesniedzējs jau iepriekš pateicas par sadarbību un sniegto atbildi. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.239 

„Finanšu ministrijas nolikums” 1.punktam Finanšu ministrija ir vadošā valsts 
pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas ietver valsts un pašvaldību budžeta, 
īstermiņa un ilgtermiņa finanšu politikas, grāmatvedības un komercsabiedrību 
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revīzijas politikas, azartspēļu un izložu organizēšanas politikas, valsts un 
patērētāju interešu aizsardzības politikas dārgmetālu, dārgakmeņu un to 
izstrādājumu izmantošanas jomā, nodokļu politikas, muitas darbības politikas, 
valsts sektora darba samaksas politikas un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu, 
kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
koordinācijas un izmantošanas politikas apakšnozares. 

Saskaņā ar minēto noteikumu 4.1. un 6.1.apakšpunktu ministrijas 
funkcijās ietilpst izstrādāt finanšu politiku, kā arī ministrija izstrādā nozari 
reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus. 

Ievērojot minēto, Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 99.panta otro daļu, kurā ir noteikts, ka, sagatavojot uzziņu, 
iestāde var lūgt augstākas iestādes, Tieslietu ministrijas, kā arī citu institūciju 
palīdzību, 2012.gada februāra vēstulē „Par tiesisko palīdzību uzziņas 
sagatavošanā” ir lūdzis Finanšu ministrijai tiesisko palīdzību uzziņas 
sagatavošanā jautājumā, vai nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt tikai tādus 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumus, kas nemaina vai palielina 
maksājamā nodokļa apmēru, vai arī tādus deklarācijas precizējumus, kas 
samazina maksājamā nodokļa apmēru. Kurā taksācijas perioda mikrouzņēmumu 
nodokļa deklarācijā ir jānorāda apgrozījuma samazinājums. Kā mikrouzņēmumu 
nodokļa deklarācijā būtu uzrādāms ceturkšņa apgrozījuma samazinājums, ja 
veidojas negatīvs skaitlis, ja apgrozījuma samazinājums tiek norādīts ceturksnī, 
kurā tiek atgriezta nerealizētā prece. 

Finanšu ministrija 2012.gada februāra vēstulē „Par tiesisko palīdzību 
uzziņas sagatavošanā” atbilstoši kompetencei attiecībā uz Iesniedzēja konkrēto 
tiesisko situāciju sniedz šādu viedokli. 

Finanšu ministrija norāda, ka no likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
16.panta 6.punkta un 33.2panta pirmās daļas, kā arī no Mikrouzņēmumu nodokļa 
likuma 7.panta piektās daļas izriet, ka nodokļa maksātājs ir tiesīgs veikt nodokļu 
iesniegtās deklarācijas labojumus vai precizējumus. Taču attiecībā uz 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem pastāv nosacījums, ka mikrouzņēmumu 
nodokļa deklarācijas precizējums nemaina valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu apmēru un sadalījumu pa mikrouzņēmuma darbiniekiem par to 
periodu, par kuru mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējums tiek 
iesniegts. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7.panta sestajā daļā papildus noteiktais 
nosacījums par to, ka nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt vienīgi tādus 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumus, kas nemaina vai palielina 
maksājamā nodokļa apmēru, ir piemērojams tikai tad, kad nodokļa maksātājs ir 
zaudējis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. Uz pārējiem gadījumiem 
šā brīža Mikrouzņēmumu nodokļa likuma redakcijā šis nosacījums neattiecas. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7.panta pirmo un otro daļu 
mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda, kas ir kalendārais gads, 
apgrozījumu mikrouzņēmums maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa 
apgrozījumu un šo apgrozījumu ataino mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa 
deklarācijā. 
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Līdz ar to mikrouzņēmumu nodokļa apmērs par ceturksni ir atkarīgs no 
ceturkšņa apgrozījuma, kuru veido konkrētā uzņēmuma ceturkšņa saimnieciskās 
darbības ieņēmumi. Tā kā mikrouzņēmuma veiktie darījumi ceturksnī ir pamats 
ceturkšņa apgrozījumam, tad darījuma atcelšanas gadījumā mikrouzņēmums ir 
tiesīgs precizēt to ceturkšņa deklarāciju, kurā notika darījums. 

Ja mikrouzņēmums kalendāra gada laikā pārsniedz Mikrouzņēmumu 
nodokļa likuma 1.panta 1.punkta „b” apakšpunktā noteikto apgrozījuma 
ierobežojumu – 70 000 latu, saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta 
trešo daļu apgrozījuma pārsnieguma daļai tiek piemērota 20%. Atbilstoši 
Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.819 „Noteikumi par 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 
mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā ir atsevišķi jāuzrāda 
mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums, kas no gada sākuma nepārsniedz 
70 000 latu, un mikrouzņēmuma apgrozījuma daļa, kas no gada sākuma 
pārsniedz 70 000 latu. 

Tādējādi pa ceturkšņiem nomaksātie nodokļa maksājumi veido 
mikrouzņēmuma nodokļa apmēru par visu taksācijas periodu un iepriekšējo 
ceturkšņu apgrozījumi ietekmē tām sekojošā ceturkšņa maksājuma apmēru. 
Piemēram, ja pirmajā ceturksnī ir noticis darījums un tādējādi mikrouzņēmums 
gūst apgrozījumu, kura ietekmē gan pirmajā, gan otrajā ceturksnī rodas 
apgrozījuma pārsniegums, savukārt trešajā ceturksnī līgumu lauž, jāņem vērā tas, 
ka nenotikušā (vai daļēji notikušā) darījuma ietekmē mikrouzņēmums pirmajā un 
otrajā ceturksnī jau ir veicis palielinātu nodokļa maksājumu par apgrozījuma 
pārsnieguma daļu. Tādējādi, ja par nenotikušā darījuma radīto ieņēmumu 
samazinājumu samazina trešā ceturkšņa apgrozījumu, maksātājam netiek radīta 
iespēja koriģēt iepriekš samaksāto nodokli atbilstoši taksācijas perioda kopējam 
rezultātam, turklāt, pamatojoties uz iepriekšējos ceturkšņos iesniegtajām 
deklarācijām, arī trešajā un ceturtajā ceturksnī gūtos ieņēmumus nāksies 
atspoguļot kā apgrozījuma pārsnieguma daļu (ja neveic pirmā un otrā ceturkšņa 
deklarācijas precizēšanu, citādam atspoguļojumam nav pamata). 

Tādēļ, lai iegūtu patiesu priekšstatu par mikrouzņēmuma gūto 
apgrozījumu taksācijas perioda laikā, kā arī nodrošinātu, ka tiek samaksāta 
pareiza, uz patiesā apgrozījuma bāzes aprēķināta mikrouzņēmuma nodokļa 
summa, ir attiecīgi precizējama tā ceturkšņa deklarācija, kurā nenotikušais (vai 
daļēji notikušais) darījums uzrādīts sākotnēji. Veicot šādus precizējumus 
mikrouzņēmuma iepriekšējo ceturkšņu deklarācijās, arī nevar veidoties negatīvs 
ceturkšņa apgrozījums. 

Vadoties no minētā, Finanšu ministrija uzskata, ka Iesniedzēja iesniegumā 
aprakstītajā konkrētajā situācijā precizējama ir gan otrā, gan trešā ceturkšņa 
deklarācija, attiecīgi samazinot tajās atspoguļotos ieņēmumus par pavadzīmē 
norādīto atpakaļ nosūtīto preču vērtību. 

Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto faktu 
aprakstu, no minētajiem faktiem izrietošu konkrētu jautājumu, kā arī ņemot vērā 
Finanšu ministrijas vēstulē „Par tiesisko palīdzību uzziņas sagatavošanā” izteikto 
viedokli, sniedz šādu uzziņu. 
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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,  
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. 

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai 
Iesniedzējs 2011.gada 1.februārī ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātājs. 

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. 

Tā kā Iesniedzējs ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, tad 
atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 5.punktam un 5.panta otrajai 
daļai ar mikrouzņēmumu nodokli ir apliekams Iesniedzēja taksācijas perioda 
apgrozījums. 

Likuma „Par grāmatvedību” 2.panta pirmā daļa nosaka, ka uzņēmuma 
pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi 
uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada 
pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (turpmāk – saimnieciskie darījumi). 
Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona 
varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli 
bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā 
arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. 

Gada pārskatu likuma 21.pantā 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. 

Grāmatvedības principi, kas jāņem vērā, novērtējot gada pārskata 
posteņus, ir noteikti Gada pārskatu likuma 25.panta pirmajā daļā. Atbilstoši šīs 



 5 

daļas 8.punktam sabiedrības saimnieciskie darījumi jāiegrāmato un jāatspoguļo 
gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko 
formu. 

Iesniedzējam, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu par atpakaļ 
atgriezto preci, preču vērtība jāuzrāda attiecīgā ieņēmumu samazinošā 
kontrpasīva uzskaites kontā. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto 
mikrouzņēmumu nodokļa likme ir deviņi procenti. 

Tātad attiecīgo Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.pantā noteikto 
mikrouzņēmumu nodokļa likmi piemēro mikrouzņēmuma ceturkšņa 
saimnieciskās darbības ieņēmumu kopsummai, kas iegūta no peļņas vai 
zaudējumu aprēķina ieņēmumu posteņos iekļautajām summām. 

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7.panta piekto daļu, 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējums nemaina valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru un sadalījumu pa mikrouzņēmuma 
darbiniekiem par to periodu, par kuru mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas 
precizējums tiek iesniegts. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, 
ka mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums 
maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu. Mikrouzņēmums 
iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa 
deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. 

Tādējādi mikrouzņēmumu nodokļa apmērs par ceturksni ir atkarīgs no 
ceturkšņa apgrozījuma, kuru veido konkrētā uzņēmuma ceturkšņa saimnieciskās 
darbības ieņēmumi. Tā kā mikrouzņēmuma veiktie darījumi ceturksnī ir pamats 
ceturkšņa apgrozījumam, tad darījuma atcelšanas gadījumā mikrouzņēmums ir 
tiesīgs precizēt to ceturkšņa deklarāciju, kurā noticis darījums. 

Attiecīgi pa ceturkšņiem nomaksātie nodokļa maksājumi veido 
mikrouzņēmuma nodokļa apmēru par visu taksācijas periodu un iepriekšējo 
ceturkšņu apgrozījumi ietekmē tām sekojošā ceturkšņa maksājuma apmēru. 

Tādēļ, lai iegūtu patiesu priekšstatu par mikrouzņēmuma gūto 
apgrozījumu taksācijas perioda laikā, kā arī nodrošinātu, ka tiek samaksāta 
pareiza, uz patiesā apgrozījuma bāzes aprēķināta mikrouzņēmuma nodokļa 
summa, ir attiecīgi precizējama tā ceturkšņa deklarācija, kurā nenotikušais (vai 
daļēji notikušais) darījums uzrādīts sākotnēji. Veicot šādus precizējumus 
mikrouzņēmuma iepriekšējo ceturkšņu deklarācijās, arī nevar veidoties negatīvs 
ceturkšņa apgrozījums. 

Iesniedzēja iesniegumā aprakstītajā konkrētajā situācijā, kad 2011.gada 
31.oktobrī SIA „D”, izrakstot pavadzīmi par summu Ls 400,00 ir atgriezis 
Iesniedzējam nerealizētu preci, precizējama ir gan otrā, gan trešā ceturkšņa 
deklarācija, attiecīgi samazinot tajās atspoguļotos ieņēmumus par pavadzīmē 
norādīto atpakaļ nosūtīto preču vērtību, uzrādot mikrouzņēmumu nodokļa 
deklarācijas 5.rindā – Mikrouzņēmuma apgrozījums ceturksnī, kas no gada 
sākuma nepārsniedz 70 000 latu. Savukārt mikrouzņēmumu nodokļa summas 
samazinājums tiek uzrādīts mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas 8.rindā – 
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aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis 9 % apmērā no apgrozījuma, kas no gada 
sākuma nepārsniedz 70 000 latu. 

Attiecībā par Iesniedzēja iesniegumā uzdoto 2.jautājumu, vai pārmaksātais 
nodoklis tiks atgriezts Iesniedzēja norēķinu kontā, paskaidrojam. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 7. un 10.punkts paredz 
nodokļu maksātāja tiesības saņemt pārmaksāto nodokļu summas saskaņā ar 
konkrēto nodokļu likumiem, pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas 
atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu 
laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa. 

Tādējādi Iesniedzējam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās mikrouzņēmuma 
nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu 
segšanai. 

Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa 
likuma 7.panta piekto daļu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir 
galīgs maksājums un to precizēšana nemaina valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu apmēru un sadalījumu pa mikrouzņēmuma darbiniekiem par to 
periodu, par kuru mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējums tiek 
iesniegts. 

 
Sniedzot uzziņu, tika piemērotas šādas tiesību normas: likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 16.panta 7. un 10.punkts, Mikrouzņēmumu nodokļa 
likuma 1.panta 1. un 5.punkts, 5.panta otrā daļa, 6.panta pirmā daļa, 7.panta 
pirmā, otrā un piektā daļa, likuma „Par grāmatvedību” 2.panta pirmā daļa, Gada 
pārskatu likuma 21.pants, 22.panta trešā daļa, 25.panta pirmās daļas 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 
 


