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UZZIŅA 
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       30.11.2011.  

 
SIA “X” 

 
Par uzziņas sniegšanu 

 
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA “X” (turpmāk – Iesniedzējs), 

iesniegumu par uzziņu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu. 
Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka fiziskā persona A.., piedalās 

Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā “Pasākumi komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai”, saskaņā ar līgumu, ir nodibinājusi SIA “X”. 
Iesniedzējs ir saņēmis valsts dotāciju uzņēmējdarbības uzsākšanai Ls 2000. 

Iesniedzējs iesniegumā uzdod jautājumu, vai šī dotācija ir uzskatāma par 
saimnieciskās darbības ieņēmumiem un ir apliekama ar nodokli parastā kārtībā 
vai arī šī dotācija nav apliekama ar nodokli. Uzņēmums ir mikrouzņēmuma 
nodokļa maksātājs. 

Iesniedzējs iesniegumā lūdz sniegt atbildi ar uzziņu Administratīvā 
procesa likuma kārtībā. 

Iesniedzējs iesnieguma pielikumā pievieno līguma par aktīvā 
nodarbinātības pasākuma – “Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības 
uzsākšanai” atbalsta pakalpojumu saņemšanu kopiju. 

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 
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 Nr.239 4.1.apakšpunktu ministrijas 
funkcija ir izstrādāt finanšu politiku un saskaņā ar 6.1.apakšpunktu ministrija 
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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, 2011.gada 14.septembra vēstulē Nr.8.9-8/62852 “Par tiesisko 
palīdzību uzziņas sagatavošanā” ir lūdzis Finanšu ministrijai tiesisko palīdzību 
uzziņas sagatavošanā jautājumā par Iesniedzēja tiesībām iesniegumā minētajā 
konkrētajā tiesiskajā situācijā par valsts dotācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai 
iekļaušanu mikrouzņēmuma apgrozījumā atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa 
likumam. 

Finanšu ministrija 2011.gada 28.septembra vēstulē Nr.4-1-03/6346 “Par 
tiesisko palīdzību uzziņas sagatavošanā” atbilstoši kompetencei attiecībā uz 
Iesniedzēja konkrēto tiesisko situāciju sniedz šādu viedokli. 

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, kas ir šī uzņēmuma kalendārā gada saimnieciskās darbības 
ieņēmumi. 

Gada pārskatu likuma 4.panta trešā daļa nosaka, ka gada pārskatam ir 
jāsniedz priekšstats par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, 
peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu. 

Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 21.pantu ieņēmumi no sabiedrības 
pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem 
atskaitīta tirdzniecības un citas atlaides, kā arī nodokļi, kas tieši saistīti ar 
pārdošanu, ir uzskatāmi par neto apgrozījumu. 

Savukārt Gada pārskatu likuma 22.panta trešā daļa paredz, ka sabiedrības 
saimnieciskās darbības ieņēmumi 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, ir iekļaujamas posteņos 
“Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” un “Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas”. 

Pamatojoties uz Gada pārskatu likuma 4.panta otro daļu, tika izdoti 
Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.537 “Kārtība, kādā finanšu 
pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu 
starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), 
ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā”, lai atvieglotu uzņēmumu finanšu 
pārskatu sagatavošanu, ja ir saņemts valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas 
Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiāls atbalsts. Šo 
noteikumu 6.punkts nosaka, ka minēto institūciju finansiālais atbalsts, kas 
izpaužas kā tiešais naudas maksājums, ir norādāms bilances postenī “Nākamo 
periodu ieņēmumi” attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja pastāv 
vismaz viens no nosacījumiem: 
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1) nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai 
vai būvniecībai; 

2) nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu 
nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu segšanai vai funkciju izpildes 
nodrošināšanai); 

3) ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā. 
Minēto noteikumu 9.2.apakšpunkts paredz, ka bilances postenī “Nākamo 

periodu ieņēmumi” noradītā saņemtā finansiālā atbalsta summa ir iekļaujama 
attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos saskaņā ar šīs summas izlietojumu kārtējā 
gada izdevumu segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai gadījumos, ja 
nauda šiem mērķiem tika saņemta iepriekšējā pārskata gadā. 

Pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas atbilstoši minēto noteikumu 
12.punktam norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārējie uzņēmuma 
saimnieciskās darbības ieņēmumi” vai citā ieņēmumu postenī, ja tas precīzāk 
atbilst saņemtā finansiālā atbalsta būtībai. 

Finanšu ministrija norāda, ka Iesniedzēja no Nodarbinātības valsts 
aģentūras saņemtā dotācija atbilst Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija 
noteikumu Nr.537 “Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, 
pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un 
institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi 
naudā vai natūrā” 6.punktā noteiktajam valsts institūcijas sniegtajam 
finansiālajam atbalstam, ko izsniedz valsts institūcija kā ilgtermiņa ieguldījumu 
komercsabiedrības izveidošanai ar nosacījumu par neizlietoto finanšu līdzekļu 
atmaksu. 

Ņemot vērā minēto, šis Iesniedzēja ieņēmums tā saņemšanas brīdī ir 
norādāms bilances postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”, savukārt tā 
izlietošanas brīdī ir iekļaujams attiecīgā pārskata gada ieņēmumos. 

Iesniedzēja saņemtajai dotācijai komercdarbības uzsākšanai piemēro 
Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumos Nr.537 “Kārtība, kādā 
finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, 
citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu 
palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” noteikto ieņēmumu 
atzīšanas kārtību. Tādejādi Iesniedzēja gadījumā ieņēmumos iekļautā dotācija ir 
uzskatāma par mikrouzņēmuma apgrozījuma daļu. 

Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā ietverto 
faktu aprakstu, no minētajiem faktiem izrietošu konkrētu jautājumu, kā arī 
ņemot vērā Finanšu ministrijas 2011.gada 28.septembra vēstulē Nr.4-1-03/6346 
“Par tiesisko palīdzību uzziņas sagatavošanā” izteikto viedokli, 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: 
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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 70 000 latu, 
c) darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem. Darbinieku 

skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus. 
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošai informācijai Iesniedzējs 

2011.gada 6.jūnijā 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, kas ir šī uzņēmuma kalendārā gada saimnieciskās darbības 
ieņēmumi. 

Gada pārskatu likuma 4.panta trešajā daļā ir noteikts, ka gada pārskatam ir 
jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, 
finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu. 

Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 21.pantu 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.  

Šā likuma 22.panta trešā daļa paredz, ka 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. 

Gada pārskatu likuma 4.panta otrajā daļā ir noteikts, ka gada pārskatu 
sastāda atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, šim likumam un citiem 
normatīvajiem aktiem. Ministru kabinets izdod noteikumus par saņemtā valsts, 
pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un 
institūciju finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības), ziedojumu un dāvinājumu 
naudā vai natūrā atspoguļošanu finanšu pārskatos. 

Pamatojoties uz Gada pārskatu likuma 4.panta otro daļu, tika izdoti 
Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.537 “Kārtība, kādā finanšu 
pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu 
starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), 
ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā”, lai atvieglotu uzņēmumu finanšu 
pārskatu sagatavošanu, ja ir saņemts valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas 
Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiāls atbalsts. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumu Nr.537 
“Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, 
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Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais 
atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” 6.punktā 
noteikto, no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Kopienas, citas starptautiskas 
organizācijas un institūcijas saņemtu finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais 
naudas maksājums, norāda bilances postenī “Nākamo periodu ieņēmumi” 
attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu 
no šīs finanšu palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem: 

1) nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai 
vai būvniecībai; 

2) nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu 
nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu segšanai vai funkciju izpildes 
nodrošināšanai); 

3) ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā. 
Minēto noteikumu 9.2.apakšpunkts paredz, ka bilances postenī “Nākamo 

periodu ieņēmumi” norādīto saņemtās finanšu palīdzības vai citā veidā saņemtā 
finansiālā atbalsta summu iekļauj attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos saskaņā ar 
šīs summas izlietojumu kārtējā gada izdevumu segšanai vai funkciju izpildes 
nodrošināšanai gadījumos, ja nauda šiem mērķiem tika saņemta iepriekšējā 
pārskata gadā. 
 Atbilstoši minēto noteikumu 12.punktam pārskata gada ieņēmumos 
iekļautās summas norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Pārējie 
uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi” vai citā ieņēmumu postenī, ja tas 
precīzāk atbilst saņemtā finansiālā atbalsta būtībai. 

Iesniedzēja no Nodarbinātības valsts aģentūras saņemtā dotācija atbilst 
Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumu Nr.537 “Kārtība, kādā finanšu 
pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu 
starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), 
ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” 6.punktā noteiktajam valsts 
institūcijas sniegtajam finansiālajam atbalstam, ko izsniedz valsts institūcija kā 
ilgtermiņa ieguldījumu komercsabiedrības izveidošanai ar nosacījumu par 
neizlietoto finanšu līdzekļu atmaksu. 

Ņemot vērā minēto, šis Iesniedzēja ieņēmums tā saņemšanas brīdī ir 
norādāms bilances postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”, savukārt tā 
izlietošanas brīdī ir iekļaujams attiecīgā pārskata gada ieņēmumos. 

Iesniedzēja saņemtajai dotācijai komercdarbības uzsākšanai piemēro 
Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumos Nr.537 “Kārtība, kādā 
finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, 
citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finansu 
palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” noteikto ieņēmumu 
atzīšanas kārtību.  

Tādējādi Iesniedzēja gadījumā ieņēmumos iekļautā dotācija ir uzskatāma 
par mikrouzņēmuma apgrozījuma daļu. 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka 
mikrouzņēmumu nodokļa likme ir deviņi procenti. 
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Ņemot vērā minēto, Nodarbinātības valsts aģentūras piešķirtā valsts 
dotācija uzņēmējdarbības uzsākšanai Ls 2000 apmērā ir uzskatāma par 
saimnieciskās darbības ieņēmumiem un ir iekļaujama mikrouzņēmuma 
apgrozījumā, un ir apliekama ar mikrouzņēmumu nodokli. 

 
Sniedzot uzziņu, tika piemērotas šādas tiesību normas: Mikrouzņēmumu 

nodokļa likuma 1.panta 1. un 5.punkts, 5.panta otrā daļa, 6.panta pirmā daļa, 
Gada pārskatu likuma 4.panta otrā daļa, 4.panta trešā daļa, 21.pants, 22.panta 
trešā daļa, Ministru kabineta 2004.gada 14.jūnija noteikumu Nr.537 “Kārtība, 
kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas 
Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts 
(finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” 6.punkts, 
9.2.apakšpunkts, 12.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


