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 UZZIŅA 
 

Rīgā 
       28.02.2011.  

G.S. 
Par uzziņas sniegšanu 

 
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis G.S., (…..)(turpmāk – Iesniedzēja), iesniegumu 

par uzziņu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu. 
Iesniegumā sniegts šāds faktu apraksts. 
Iesniedzēja norāda, ka (…..) ir reģistrēta kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja ar 

2011.gada 1.janvāri.  
        Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 2.panta ceturtā daļa noteic, ka mikrouzņēmums ir 
tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums 
no mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma nepārsniedz 500 latu mēnesī. 
Savukārt šī likuma 5.panta ceturtā daļa paredz, ka gadījumā, 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. Proti, papildu likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajai 
mikrouzņēmumu nodokļa likmei (9%) piemēro palielinātu minētā nodokļa likmi 20 
procentu apmērā no šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētā ar nodokli apliekamā objekta. 
 Tā kā minēto normu pareiza izpratne un piemērošana tiešā veidā ietekmē maksājamā 
mikrouzņēmumu nodokļa aprēķinu, Iesniedzēja kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja lūdz 
sniegt uzziņu, izskaidrojot, kurai ienākumu daļai būtu papildus piemērojama palielinātā 
nodokļa likme (20%), ja bez Iesniedzējas kā mikrouzņēmumu darbinieka ienākuma 500 latu 
apmērā pastāv arī saimnieciskās darbības izdevumi. 
 Ja Iesniedzēja ir mikrouzņēmuma īpašniece un vienīgā darbiniece un ja ienākums no 
mikrouzņēmuma ir, piemēram, 1000 LVL vienā mēnesī, tad attiecīgi maksājamais 
mikrouzņēmumu nodoklis ir 9 % jeb 90 LVL; darba samaksa vienam darbiniekam (kas ir arī 
mikrouzņēmuma īpašnieks) ir 500 LVL; saimnieciskās darbības izdevumi 200 LVL – vai 
šādā gadījumā papildus piemērojamā palielinātā nodokļa likme 20% būtu piemērojama visai 
atlikušajai ienākumu daļai 500 LVL apmērā (tātad papildus nodoklis 100 LVL), vai tai 
ienākumu daļai, kas reāli uzskatāma par mikrouzņēmumu peļņu, atskaitot izdevumus, proti 
300 LVL (tātad papildu nodoklis 60 LVL)? 

Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzējas iesniegumā ietverto faktu aprakstu 
un no minētajiem faktiem izrietošos konkrētos jautājumus, sniedz šādu uzziņu. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1.panta 1.punkts nosaka, 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, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 
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a) dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

dalībnieki — fiziskās personas — vienlaikus ir arī valdes locekļi,  
b) apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70000 latu, 
c) darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj 

prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus. 
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. 

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

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 1.panta 6.punkts nosaka, ka mikrouzņēmuma 
darbinieka ienākums  ir tāds darbinieka ienākums (naudas izteiksmē novērtēts naudas, 
naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopums), kas atbilst uz darba līguma pamata 
gūtajam ienākumam, kāds tas ir pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu atskaitīšanas vispārējā kārtībā, piemērojot likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosacījumus. 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.819 “Noteikumi par 
mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 8.punktam, 
mikrouzņēmuma īpašniekam, kuram darba attiecības nav noformētas ar darba līgumu 
mikrouzņēmumā, deklarācijas 7.rindas ailēs “Mēneša ienākums” norāda attiecīgā ceturkšņa 
katrā mēnesī gūto ienākumu mikrouzņēmumā. Par darbinieku 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). 

Tādējādi Iesniedzējas kā mikrouzņēmuma īpašnieka un vienīgā darbinieka ienākums ir  
viss naudas izteiksmē novērtēts naudas, naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu kopums, 
ko Iesniedzēja kā  mikrouzņēmuma īpašnieks gūst (izņem) no mikrouzņēmuma 
saimnieciskās darbības peļņas vai saimnieciskās darbības veikšanai nošķirtajiem līdzekļiem 
taksācijas perioda laikā. Izņēmums ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu 
īpašnieka saņemtās dividendes. 

Mikrouzņēmumu nodokļa  likuma 5.panta otrajā daļā noteikts, ka ar mikrouzņēmumu 
nodokli tiek aplikts mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums.  

Minētā likuma 5.panta trešajā daļā noteikts, ka mikrouzņēmumu nodokli aprēķina, 
mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījumu reizinot ar šā likuma 6.pantā noteikto 
mikrouzņēmumu nodokļa likmi.  

 Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka mikrouzņēmumu 
nodokļa likme ir 9 procenti.           
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Savukārt Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka, ja 

mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz šā likuma 2.panta ceturtajā daļā noteikto 
ierobežojumu – 500 latu mēnesī, papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajai mikrouzņēmumu 
9 procentu nodokļa likmei piemēro palielinātu minētā nodokļa likmi 20 procentu apmērā no 
šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētā ar nodokli apliekamā objekta, t.i., no 
mikrouzņēmuma gūto mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma daļas, kas pārsniedz 500 latu 
mēnesī. 

Līdz ar to, iesniegumā aprakstītajā situācijā, Iesniedzēja no mikrouzņēmuma 
apgrozījuma 1000 latiem maksā mikrouzņēmumu nodokli 9 procenti, savukārt, 
mikrouzņēmuma darbinieka, arī tā īpašnieka, gūtajam ienākumam, kas  mēnesī pārsniedz 
500 latu, piemēro palielinātu mikrouzņēmumu nodokļa likmi 20 procentu apmērā, t.i., ja 
iesniegumā norādītajā situācijā mikrouzņēmuma darbinieks – īpašnieks ir izņēmis visu gūto 
ienākumu 800 latu, ko veido starpība no mikrouzņēmuma ieņēmumiem (apgrozījuma) 1000 
latu mēnesī, atņemot ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus 200 latu, tad 300 latiem 
piemēro palielinātu mikrouzņēmumu nodokļa likmi 20 procentu apmērā. 

Vēršam uzmanību uz to, ka Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta astotā daļa 
nosaka, 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.  

Līdz ar to, ja mikrouzņēmuma darbinieks saņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kurš 
pārsniedz 500 latu mēnesī, tad mikrouzņēmums ar nākamā gada 1.janvāri zaudē 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. 

Sniedzot uzziņu, tika piemērotas šādas tiesību normas: Mikrouzņēmumu nodokļa 
likuma 1.panta 1.,2., 3. un 6.punkts, 2.panta ceturtā daļa, 4.panta astotā 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. 

 
 
Ar cieņu 

        ģenerāldirektore                                                          N.Jezdakova 
 
 


