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UZŅĒMĒJDARBĪBA,  GRĀMATVEDĪBA,  NODOKĻI 
 

Saimnieciskā darbība ir jebkura patstāvīga sistemātiska darbība,  kas  vērsta uz preču ražošanu, 

darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu patstāvīga darbība par atlīdzību.  

Piemēram, ar uzņēmuma līguma izpildi saistīta darbība, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, 

personas īpašumā esošas piemājas saimniecības darbība 

 

Saimnieciskās darbības pazīmes: 

darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un 

vairāk darījumi trijos taksācijas periodos); 

ieņēmumi no darījuma pārsniedz 10 000 un vairāk latu taksācijas gadā, (izņemot ienākumus no 

personīgā īpašuma atsavināšanas) 

darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību 

ar mērķi gūt atlīdzību.  

(Likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»  11.pants 1. ³daļa). 

 

Profesionālā darbība 

Jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskajām attiecībām, arī 

zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, 

zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, 

konsultanta, inženiera, zvērināta tiesu izpildītāja, grāmatveža vai arhitekta darbība 

(Likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»  11.pants 1.
2
daļa). 

 

Ja fiziskā persona vēlas uzsākt saimniecisko darbību, pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas 

nepieciešams reģistrēties jebkurā Valsts Ieņēmumu Dienesta Klientu apkalpošanas centrā kā nodokļu 

maksātajai - saimnieciskās darbības veicējai.  

Maksa par reģistrāciju nav paredzēta. 

 

 

Tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību 
Ja fiziska persona gūst ienākumu no īpašuma (piemēram iznomājot vai izīrējot nekustamo 

īpašumu,nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, iznomājot kustamo mantu u. c).  

Fiziskai personai ir pienākums par to informēt VID piecu dienu laikā no līguma slēgšanas dienas 

 

Gūst ienākumu no piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības, vai gūst ienākumus no 

sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas (ienākums nevar pārsniegt 

2000 latus gadā). 

 

SDV Komercreģistrā obligāti jāreģistrējās 

Gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības būs vairāk kā 200 000 latu  

ja saimnieciskā darbība atbilst abām zemāk minētajām pazīmēm: 

gada apgrozījums no saimnieciskās darbības būs vairāk kā 20 000 latu; 

vienlaikus tiks nodarbināti vairāk nekā pieci darbinieki. 

(Komerclikums 75.pants) 

 

Individuālais komersants 
Individuālais komersants ir fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un kā komersants 

ierakstīta komercreģistrā. 

Individuālais komersants savas darbības laikā radītos parādus atlīdzina ar visu sev piederošo mantu. 

Parādus atlīdzina arī ar to mantu, kuru neizmanto komercdarbībā.  

Individuālos komersantus reģistrē Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz personas aizpildīto 

pieteikuma veidlapu un iesniegtajiem dokumentiem. 

Par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā personai jāmaksā valsts nodeva (Ls 20,-), kā arī jāsamaksā par 

publikāciju "Latvijas Vēstnesī" (Ls 13,-).  
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Rreģistrējot Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), tās atbildība tiks ierobežota ar tās SIA statūtu 

kapitālu, kura minimālais apmērs ir 2000,-  Ls, kā arī ar visu firmas īpašumu, kurš tai pieder 

atbildības iestāšanās brīdī. 

SIA dibinātāji (dalībnieki) var būt Latvijas un ārzemju juridiskas un fiziskas personas 

Valsts nodeva 100,- Ls  

Sludinājums avīzē ''Latvijas Vēstnesis''  19,- Ls  

 

Iieguldījumu veidi: 

Nauda 

Šajā gadījumā pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā, nauda tiek ieskaitīta topošās 

firmas pagaidu kontā, kuru var atvērt, uzrādot bankai reģistrācijas dokumentu komplektu. Pēc SIA 

reģistrēšanas šis pagaidu konts tiek noformēts kā pastāvīgs konts, naudu Jūs varat noņemt un 

izmantot firmas vajadzībām. Nav nepieciešamības pastāvīgi turēt kontā naudas summu, kura ir 

vienāda ar pamatkapitālu. 

Manta 

Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būt naudas izteiksmē novērtējama kustama vai nekustama 

lieta, kuru var izmantot SIA komercdarbībā. Piemēram: tehnika, mēbeles, ražošanas iekārtas, 

nekustāmais īpašums, transporta līdzekļi, un citas materiālās vērtības. Mantisko ieguldījumu novērtē 

eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. 

Izņēmums: Dibinātāji paši drīkst veikt novērtēšanu, ja mantisko ieguldījumu kopējā vērtība 

nepārsniedz 4000 latu un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla. 

Pamatkapitāla apmaksa 

Nodibinot firmu, Jūs varat apmaksāt pamatkapitālu 50 procentu apmērā līdz reģistrācijas pieteikuma 

iesniegšanai; pārējā daļa apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta Reģistrā. 

SIA darbību vada izpildinstitūcija - valde, kura var sastāvēt no viena vai vairākiem cilvēkiem. Ja 

valdes sastāvā ir divi vai vairāki locekļi, viņi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju. 

Visiem valdes locekļiem ir paraksta (pārstāvības) tiesības, valdes locekļi pārstāv SIA kopīgi vai 

atsevišķi. 

 

Mazkapitāla SIA 

Saskaņā ar Komerclikumu, var reģistrēt uzņēmumu, kura pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latiem. 

Priekšnoteikumi sabiedrības ar samazinātu pamatkapitālu reģistrācijai (Komerclikuma 185.
1
 pants): 

- sabiedrības dibinātāji ir fiziskas personas, pēc skaita ne vairāk kā pieci; 

- sabiedrības dalībnieki ir fiziskas personas, pēc skaita ne vairāk kā pieci; 

- sabiedrības valde sastāv no viena vai vairākiem locekļiem, un viņi visi ir sabiedrības dalībnieki; 

- katrs sabiedrības dalībnieks var būt dalībnieks tikai vienā sabiedrībā ar mazāku kapitālu, nekā 

likumā noteiktajā līmenī. 

 

Reģistrācijas kārtība ir tāda pati kā sabiedrībai ar 2000 latu un lielāku pamatkapitāli. Atšķirības 

pamatkapitāla reģistrācijā ir tajā, ka reģistrējoties iemaksājamā summa var būt no 1 lata. 

 Valsts nodeva 15,- lati; 

  Publikācija „Latvijas Vēstnesī” 10,-  lati. 

 

Sabiedrībai, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latiem, katru gadu ir jāveido obligātā rezerve, 

kas nav mazāka par 25% no pārskata gada tīrās peļņas (Komerclikuma 185.
1
 panta 2.daļa). 

 

 

Biedrības 

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam 

nav pelņas gūšanas rakstura. 

(Biedrību un nodibinājumu likums) 

Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma 

uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības un 

nodibinājuma mērķus. 
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Reģistrējot saimniecisko darbību fiziskai personai ir tiesības izvēlēties maksāt: 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības (24% no ienākuma); 

Fiksēto ienākuma nodokli par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības; 

Patentmaksu par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; 

Mikrouzņēmumu nodokli atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam 

 

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 24% likmes apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības 

nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību. 

 

Saimnieciskas darbības ieņēmumi un izdevumi, kas tiek ņemti vērā, aprēķinot ar iedzīvotāju 

ienākuma nodokli apliekamo ienākumu ir noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

11.pantā,  11.
5
pantā un Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumos Nr.899 ”Likuma "Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība”. 

 

Saimnieciskās darbības veicējs var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli atbilstoši likuma “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.
8
pantam, ja: 

tam nav darba ņēmēju; 

tā ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu pirmstaksācijas gadā; 

tas nav profesionālās darbības veicējs (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.
8
 pants). 

Fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda ieņēmumiem no saimnieciskās 

darbības. Ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 latu, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā. 

Fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai vāc tirdzniecībai paredzētas 

dabas veltes – ogas, sēnes, savvaļas ārstniecības augus un ziedus – mežos un pļavās un kuras 

saimnieciskā darbība atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.
10

pantā noteiktajām 

prasībām, var nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli patentmaksas veidā. 

 

Profesiju saraksts un patentmaksas apmēri ir noteikti Ministru kabineta 2009.gada 22.decmbra 

noteikumos Nr.1646 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai 

darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri".  

 

Reģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicējs, fiziskā persona var izvēlēties maksāt 

mikrouzņēmumu nodokli. Fiziska persona, kas jau ir reģistrētā VID un vēlas iegūt mikrouzņēmumu 

nodokļa maksātāja statusu no nākamā gada, līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedz VID 

pieteikumu. 

 

Tiesības izvēlēties Mikrouzņēmumu Nodokli  

saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu; 

mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj 

prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus); 

ja mikrouzņēmuma darbinieka (īpašnieka) ienākums nepārsniedz 500 latu mēnesī. 

Ar mikrouzņēmumu nodokli apliek mikrouzņēmuma apgrozījumu (ieņēmumus). Mikrouzņēmumu 

nodokļa likme ir 9 procenti. 

MU nav vēl viena uzņēmējdarbības (komercdarbības) forma. MU ir persona (vai nu fiziska, vai arī 

juridiska), kurai VID ir piešķīris MU statusu. MUN ir kombinētais nodoklis un ietver sevī: 

- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmējdarbības 

riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem, uzņēmumu ienākuma nodokli. 

 

Fiziskās personas, saimnieciskās darbības veicēji ir pašnodarbinātas personas likuma “Par valsts 

sociālo apdrošināšanu” izpratnē. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās  iemaksas pašnodarbinātās personas veic, ja mēneša 

ienākumi sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta 

minimālā apmēra pašnodarbinātajam  (2013.gadā – Ls 200 mēnesī).  

(MK noteik. Nr. 827)   

Mēneša saimnieciskās darbības ienākumi tiek aprēķināti pēc saimnieciskās darbības ieņēmumu un 

izdevumu uzskaites žurnāla sekojoši:  mēneša ienākumi = mēneša ieņēmumi - mēneša izdevumi. 
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Grāmatvedības uzskaite 

Individuālā komersanta darbības, kura ienākumi nepārsniedz 200000 latus, un Saimnieciskās 

darbības veicēja grāmatvedības uzskaite praktiski neatšķiras. Šīs personas ienākumu un ar to saistīto 

izdevumu uzskaiti veic vienkāršā ieraksta sistēmā pēc kases principa. 

(MK noteik. Nr.188  «Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un 

zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību 

vienkāršā ieraksta sistēmā» 

 

Kases princips nozīmē ieņēmumu atzīšanu brīdī, kad nodokļu maksātājs saņem skaidru naudu vai 

bezskaidras naudas ieskaitījumu savā norēķinu kontā bankā, arī izdevumi tiek atzīti tikai pēc to 

apmaksas. 

 

Ieņēmumi un ar  to gūšanu saistītie izdevumi tiek reģistrēti „Saimnieciskās darbības ieņēmumu un 

izdevumu uzskaites žurnālā”  

 

Ieņēmumi un izdevumi tiek ierakstīti žurnālā, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem (EKA 

čekiem, stingrās uzskaites kvītīm, bankas izrakstiem).  

 

Bez attaisnojuma dokumentiem kontā var tikt ieskaitīti vai no konta noņemti fiziskās personas 

personīgie līdzekļi. 

 

Žurnālu var aizpildīt papīra reģistra formā vai elektroniskā veidā. 

 

Žurnālam jābūt sagatavotam tā, lai tajā iekļautā informācija saglabātos 10 gadus, kā tas paredzēts 

Likuma „Par grāmatvedību” 10.pantā. 

 

Ja saimnieciskajā darbībā tiek izmantotas telpas (māja vai dzīvoklis), kas ir privātīpašumā, tad tiek 

aprēķināta proporcija: platība, ko izmanto saimnieciskajā darbībā, tiek dalīta ar kopējo platību. 

 

Ja proporciju objektīvi noteikt un dokumentāri pamatot nav iespējams, izdevumos iekļauj 70% 

no faktiskajiem izdevumiem . 

 

Iegādājoties īpašumu, jāievēro, ka īpašums vērtībā līdz 300 latiem (vai arī vienāds ar 300 latiem) ir 

inventārs, bet virs 300 latiem – pamatlīdzeklis. 

  

Izdevumi inventāra iegādei tiek iekļauti saimnieciskās darbības izdevumos samaksas brīdī 

(ievērojot izvēlēto proporciju), t.i. tiek norādīti „Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnālā” ailē „Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību”. 

 

Izdevumi pamatlīdzekļa iegādei netiek iekļauti saimnieciskās darbības izdevumos samaksas brīdī, 

t.i. tiek norādīti „Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā” ailē „Ar 

saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas”. 

 

Pārskata gada beigās pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts saskaņā ar likuma „Par IIN” 11.
5
 

pantu un likuma „Par UIN” („Par uzņēmumu ienākuma nodokli”) 13.pantu. 

 

 

Grāmatvedības uzskaite  -  SIA 

Grāmatvedības reģistri kārtojami divkāršā ieraksta sistēmā. (Likums Par Grāmatvedību) 

Saskaņā ar uzkrāšanas principu darījumus un notikumus atzīst periodā, kad tie notiek, neatkarīgi 

no tā, kad tiek veikti norēķini. Uzņēmuma ienākuma nodoklis vispārējā gadījumā 15 % no apliekamā 

ienākuma 

  

Pievienotās vērtības nodoklis 

Jāreģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamodarījumu vērtība 

iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedzi 35 000 latu  
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NODERĪGI 

 

www.likumi.lv 

www.lm.gov.lv 

www.fm.gov.lv 

www.vid.gov.lv 

www.ur.gov.lv 

 

 

http://www.vid.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/

