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Informācija fiziskajām 
personām, uzsākot 

saimniecisko darbību 

  Par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata 

jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, 
tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.  

  

 Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma 
izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un 
individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas 
īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un 
zvejnieka saimniecības) darbību. 
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Informācija fiziskajām 
personām, uzsākot 

saimniecisko darbību 

 Ja fiziskā persona vēlas uzsākt saimniecisko darbību, 

tai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas nepieciešams 
reģistrēties jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – 
VID) Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk –KAC) kā 
nodokļu maksātajai - saimnieciskās darbības veicējai.  

 

  Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un 
reģistrācijas kārtību ir atrodama VID mājas lapas sadaļā 
Nodokļi - Nodokļu maksātāji - Reģistrācija. 
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Nodokļa 
 par saimnieciskās darbības 
ienākumiem (ieņēmumiem) 

maksāšanas veidi 

 Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības 

(23% no ienākuma). 

  

 Patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās 
darbības veikšanu.  

 

 Mikrouzņēmumu nodoklis atbilstoši 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumam.  
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Nodoklis  
par ienākumiem no 

saimnieciskās darbības 

 Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 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,  11.5pantā un Ministru kabineta 
21.09.2010. noteikumos Nr.899 ”Likuma "Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība” 

 Nodokļa likme, ko maksā no saimnieciskās darbības 
ienākuma, 2015.gadā ir 23%. 
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Nodoklis  
par ienākumiem no 

saimnieciskās darbības 

  

 Kārto  grāmatvedību  atbilstoši  Ministru kabineta 
2007.gada 20.marta noteikumos  Nr.188  

“Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie 
uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas 
fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto 
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” noteiktajam. 
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites 

žurnāls (1.pielikums) 
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Ieraksta 

Dokumenta 

nosaukums, 

numurs un 

datums 

Dokumenta 

autors, darījuma 

partneris (fiziskās 

personas vārds, 

uzvārds vai 

juridiskās 

personas 

nosaukums) 

Saimnieciskā 

darījuma apraksts 

Analītiskās 

uzskaites 

reģistra Nr. 

vai 

nosaukums 

Kase, euro 
Kredītiestāžu 

konti, euro 

Citi maksāšanas 

līdzekļi, euro 

kārtas 

numurs 
datums saņemts izsniegts saņemts izsniegts saņemts izsniegts 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atlikums (pārnesums)   x   x   x 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Kopā apgrozījums mēnesī 0 0 0 0 0 0 

Atlikums (pārnesums) 0 x 0 x 0 x 



Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites 

žurnāls (1.pielikums) 
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Ieņēmumi, euro Izdevumi, euro 

ieņēmumi no 

lauksaimniecis-

kās ražošanas 

ieņēmumi 

no citiem 

saimnie-

ciskās 

darbības 

veidiem 

subsīdijas 

Neaplieka-

mie 

ienākumi 

ieņēmumi, 

kas nav 

attiecināmi 

uz ienākuma 

nodokļa 

aprēķināšanu 

kopā 

(13.-

17.aile) 

izdevumi, 

kas 

saistīti ar 

lauksaim

niecisko 

ražošanu 

izdevumi, kas 

saistīti ar 

citiem 

saimnieciskās 

darbības 

veidiem 

propor

cionāli 

sadalā

mie 

izdevu

mi 

ar 

saimniecis

ko 

darbību 

nesaistītās 

izmaksas 

izdevumi, 

kas nav 

attiecināmi 

uz ienākuma 

nodokļa 

aprēķināša- 

nu 

kopā 

(19.-

23.aile) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

          0           0 

          0           0 

          0           0 

          0           0 

          0           0 

          0           0 

          0           0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Saimnieciskās darbības ieņēmumu 
un izdevumu uzskaites žurnāla 

aizpildīšana 

 

  
 Žurnāla paraugs ir noteikts Ministru kabineta 2007.gada 

20.marta noteikumos Nr.188 1.pielikumā. 

 

 Persona, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, 
ierakstiem izmanto mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 
žurnālu – paraugs  ir noteikts Ministru kabineta 2007.gada 
20.marta noteikumu Nr.188 2.pielikumā.   
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu 
un izdevumu uzskaites žurnāla 

aizpildīšana 

 

    

Žurnālu persona var kārtot: 

papīra reģistra veidā  

 elektroniski: 
• ailes, kuras neizmanto, var nenorādīt 
• nodrošina izdruku, brošē hronoloģiskā secībā 
• drīkst papildināt ar jaunām ailēm 
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu 
un izdevumu uzskaites žurnāla 

aizpildīšana 

 

  Prasības:  

 
 Katram taksācijas gadam iekārto jaunu žurnālu. 

 
 Žurnāla ( papīra reģistra veidā) lapas numurē no 

pārskata (taksācijas) gada sākuma augošā secībā, 
caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina 
ar personas parakstu un zīmogu ( ja tāds ir). 
 
 Ierakstus par katru mēnesi veic jaunā žurnāla lapā. 
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu 
un izdevumu uzskaites žurnāla 

aizpildīšana 

 

   

 Mēneša beigās aprēķina naudas atlikumu kasē un 
kredītiestāžu kontos. 
 
 Mēneša beigās katrā ailē norāda apgrozījuma 

summu mēnesī, kā arī apgrozījumu no gada 
sākuma. 
 
 Žurnālā norādītais skaidras un bezskaidras naudas un 

citu maksāšanas līdzekļu atlikums gada sākumā ir 
vienāds ar iepriekšējā pārskata (taksācijas) gada 
beigās žurnālā aprēķināto un norādīto atlikumu. 

 
 Aizpildīta žurnāla glabāšanas laiks ir 10 gadi. 

 

 

  

12 



Saimnieciskās darbības ieņēmumu 
un izdevumu uzskaites žurnāla 

aizpildīšana 

 

 
  

 Ieņēmumus un izdevumus žurnālā reģistrē, pamatojoties 
uz attaisnojuma dokumentiem. Summu, kas saņemtas 
kredītiestāžu (banku) kontos vai no tiem izsniegtas, 
reģistrēšanai žurnālā persona drīkst izmantot kontu 
izrakstus, ja nav cita attaisnojuma dokumenta. 

 

 Žurnālā reģistrē arī kases operācijas, nekārtojot 
atsevišķu kases grāmatu. 

 

 Persona žurnālu var izmantot arī kases ieņēmumu un 
izdevumu orderu reģistrācijai (atsevišķs reģistrs var nebūt) 

 

 

 
13 



Saimnieciskās darbības ieņēmumu 
un izdevumu uzskaites žurnāla 

aizpildīšana 

 

 
  

 Ieņēmumus persona uzskaita tad, kad tie ir saņemti, 
bet izdevumus – tad, kad tie ir izdarīti. Ierakstus žurnālā 
izdara hronoloģiskā secībā. 

 

 Bezskaidras naudas ieņēmumus un izdevumus reģistrē pēc 
kredītiestādes konta izraksta saņemšanas. 

 

 Saimnieciskajā darbībā gūtos ieņēmumus un izdarītos 
izdevumus gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā, kā arī skaidras 
naudas atlikumus kasē un bezskaidras naudas atlikumus 
kredītiestāžu (banku) kontos nošķir no personiskajiem 
līdzekļiem. 
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Attaisnojuma dokuments 

  

  Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš 
apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un 
kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti un 
informācija par saimniecisko darījumu: 

 
 
1) dokumenta autora nosaukums (firma), bet ja dokumenta 

autors ir fiziskā persona, — vārds un uzvārds; 
2) dokumenta autora reģistrācijas numurs (ja dokumenta 

autors saskaņā ar likumu jāreģistrē), bet ja dokumenta 
autors ir fiziskā persona, — personas kods (ja personai 
tāds piešķirts); 
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Attaisnojuma dokuments 

( turpinājums) 

3) ārējam attaisnojuma dokumentam — arī juridiskā adrese 
(ja dokumenta autors saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai 
adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu nav 
jāreģistrē), bet ja dokumenta autors ir fiziskā persona, — 
arī personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, 
deklarētās dzīvesvietas adrese; 

4) dokumenta veida nosaukums; 

5) dokumenta datums; 

6) dokumenta reģistrācijas numurs; 

7) paraksts (izņemot šā likuma 7.1 pantā minētos 
gadījumus); 

8) atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem — arī citi 
tiesību aktos noteiktie obligātie dokumenta rekvizīti; 
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Attaisnojuma dokuments 

(turpinājums) 

9) saimnieciskā darījuma dalībnieki, norādot katra 
saimnieciskā darījuma dalībnieka nosaukumu (firmu), 
reģistrācijas numuru (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks 
saskaņā ar likumu jāreģistrē), juridisko adresi (ja 
saimnieciskā darījuma dalībnieks saskaņā ar likumu 
jāreģistrē) vai adresi (ja saimnieciskā darījuma dalībnieks 
saskaņā ar likumu nav jāreģistrē), bet ja saimnieciskā 
darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, — norādot vārdu un 
uzvārdu, personas kodu (ja personai tāds piešķirts), 
personas norādīto adresi vai, ja tāda nav norādīta, 
deklarētās dzīvesvietas adresi; 

10) saimnieciskā darījuma apraksts, pamatojums un mērītāji 
(daudzumi, summas), bet tiesību aktos noteiktajos 
gadījumos — arī cita informācija par saimniecisko darījumu. 
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Nodoklis  
par ienākumiem no 

saimnieciskās darbības 

  Iedzīvotāju ienākuma nodokli no saimnieciskās 
darbības ienākuma maksā atbilstoši gada ienākumu 
deklarācijai (GID) rezumējošā kārtībā; 

  Taksācijas gada laikā tiek veikti nodokļa avansa 
maksājumi; 

  GID ir jāiesniedz VID ne vēlāk kā taksācijas gadam 
sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.  

  Pēc GID aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā 
budžetā ne vēlāk kā līdz 16.jūnijam, bet, ja aprēķinātā 
nodokļa summa pārsniedz 640 €, maksātājs to var 
iemaksāt budžetā trijās reizēs –līdz 16. jūnijam, 
16.jūlijam, 16.augustam, katru reizi iemaksājot 
trešo daļu no kopējās nodokļa summas. 
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Nodoklis  
par ienākumiem no 

saimnieciskās darbības 

  VSAOI ir jāveic par tiem mēnešiem, kuros ienākumi 
(kas veidojas, no saimnieciskās darbības ieņēmumiem 
atskaitot saimnieciskās darbības izdevumus) sasniedz 360 € 
mēnesī. Nodokļa likme – 30,58 %. 

 Minimālā summa, no kuras jāaprēķina un jāveic VSAOI, ir 
360 € mēnesī, t.i. 110,09 € . 

 VID iesniedzams “Ziņojums par pašnodarbinātā vai 
iekšzemes darba ņēmēja pie darba  devēja - ārvalstnieka, 
vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”   ( 4. 
pielikums, MK 14.11.2000.noteikumi Nr. 827),  

  Ziņojums iesniedz līdz pārskata ceturksnim sekojošā 
mēneša 15.datumam (15.01., 15.04., 15.07., 15.10.). 
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Nodoklis  
par ienākumiem no 

saimnieciskās darbības 

Pozitīvais: 

 aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo 
ienākumu, piemēro ar ieņēmumu  gūšanu saistītos 
izdevumus; 

 persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir tiesīga 
piemērot attiecībā uz saimnieciskās darbības ienākumu 
neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos 
izdevumus par izglītību un saņemtajiem ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem, kā arī veiktos maksājumus privātajos pensiju 
fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus. 

Negatīvais: 

 jākārto grāmatvedības uzskaite (vienkāršā ieraksta sistēmā 
vai divkāršā ieraksta sistēmā). 
  

2
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 Fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību 
noteiktās profesijās un kuras saimnieciskā darbība atbilst 
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.10pantā 
noteiktajām prasībām, var izvēlēties maksāt patentmaksu. 

 

  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 

 

Patentmaksa 

2
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  Patentmaksa - valsts noteikts vienots fiksēts 
maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas par fiziskās personas 
saimniecisko darbību. 

 

 

  Patentmaksa tiek ieskaitīta budžetā šādā sadalījumā: 

1) 67% - valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, 

2) 33% - maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā. 

 

Patentmaksa 
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 Maksātājs var izvēlēties maksāt patentmaksu, ja: 
 

 tas veic saimniecisko darbību kādā no MK noteikumiem 
noteiktajā profesijā; 

 tā ieņēmumi pirmstaksācijas gadā (un arī prognozētie 
taksācijas gadā) nepārsniedz Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma noteikto slieksni, kas paredz pienākumu 
reģistrēties VID ar pievienotās vērtības nodokli 
apliekamo personu reģistrā, t.i. 50 000 € ; 

 savā saimnieciskajā darbībā, par kuru maksā 
patentmaksu, tas nenodarbina citas personas; 

 nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai 
saimnieciskās darbības veicējs (maksā nodokli 23 %); 

 

Patentmaksa 

2
3 



   Patentmaksu maksā par vienu, trim vai sešiem kalendāra 
mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Patentmaksas 
maksājuma termiņš nav mazāks par vienu kalendāra mēnesi; 

 

    Iesniegumu reģistrācijai par patentmaksas maksātāju 
iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms vēlamā 
patentmaksas piemērošanas datuma; 

 

    Divu darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas VID 
ir jāsamaksā patentmaksa par visu iesniegumā norādīto 
termiņu.  
 

Patentmaksa 
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Samazinātās patentmaksas maksāšanas nosacījumi: 

 

 maksā samazināto patentmaksu par vienu kalendāra gadu 
17 € vai sešiem kalendāra mēnešiem – 9 € ; 

 piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi); 

 saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā 
nepārsniedz 3000 €; 

 vienlaikus nevar veikt citu saimniecisko darbību; 

 nenodarbina citas personas 

 nav algas nodokļa maksātājs; 

 veic tikai ieņēmumu uzskaiti. 
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Pozitīvais: 

 maksājot patentmaksu, vienlaikus samaksā nodokļa 
maksājumu, kas apvieno iedzīvotāju ienākuma nodokli un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai 
samazinātās patentmaksas maksāšanas gadījumā – 
iedzīvotāju ienākuma nodokli; 

 

 neatkarīgi no tā, cik nopelna, patentmaksas summa 
nemainās; 

 

 vienkāršota grāmatvedība, uzskaita tikai ieņēmumus; 

 

 nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. 

 
 

Patentmaksa 
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Negatīvais: 
 
 iesniegumu par reģistrāciju patentmaksas veikšanai 
iesniedz VID ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms iesniegumā 
norādītās dienas, kad vēlams sākt patentmaksas 
piemērošanu; 

 
 par patentu noteiktā summa pēc iesnieguma iesniegšanas 
VID par patentmaksas piemērošanu Valsts kasē jāieskaita 
divu darbdienu laikā par visu iesniegumā norādīto termiņu – 
tātad pirms darba uzsākšanas un ieņēmumu gūšanas; 

 
 persona, kas maksā patentmaksu, nav tiesīga ienākumam, 
par kuru maksā patentmaksu, piemērot neapliekamo 
minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus par izglītību 
un saņemtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī 
veiktos maksājumus privātajos pensiju fondos un 
apdrošināšanas prēmiju maksājumus. 

 
 

Patentmaksa 
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 Mikrouzņēmumu (MU) nodoklis ir nodoklis, kas ietver: 

 

1) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts 
nodevu par MU darbiniekiem; 

2) uzņēmumu ienākuma nodokli, ja MU atbilst uzņēmumu 
ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm; 

3) MU īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par MU 
saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu. 

 

. 

Mikrouzņēmumu nodoklis  
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 Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrējas, 
iesniedzot pieteikumu līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim 
vai uzsākot saimniecisko darbību. 

 Mikrouzņēmuma nodokli var maksāt, ja: 

 saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – 
kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 EUR; 

 mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī nav lielāks 
par pieciem; 

 mikrouzņēmuma darbinieka (arī īpašnieka) ienākums 
nepārsniedz 720 EUR mēnesī. 

Mikrouzņēmumu nodoklis  
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  Ar mikrouzņēmumu nodokli apliek mikrouzņēmuma 
apgrozījumu (ieņēmumus). 

 Mikrouzņēmumu nodokļa likmes: 

 apgrozījumam līdz 100 000 € – 9% par mikrouzņēmuma 
saimnieciskās darbības pirmajiem trīs gadiem kopš 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas; 

 apgrozījumam līdz  100 000 €– 12%, sākot ar 
saimnieciskās darbības ceturto gadu kopš mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāja statusa iegūšanas. 

        Ja mikrouzņēmums pārsniedz vienu no 
mikrouzņēmumam noteiktajiem kritērijiem, piemēro 
papildlikmi 20%. 

 Ja netiek izpildīts kāds no Mikrouzņēmumu likumā 
noteiktajiem nosacījumiem un ierobežojumiem, tad  MU 
nodokļa maksātāja statuss tiek zaudēts ar nākamo 
taksācijas periodu (kalendāro gadu); 
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  Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir ieguvuši 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu līdz 2014.gada 
31.decembrim, trīs gadu termiņš tiek skaitīts, sākot ar 
2015.gada 1.janvāri. !!! 

  MU nodokli maksā 4 reizes gadā par katra 
ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 
15.datumam. 

  Darba devējs - MU nodokļa maksātājs – 3 darba 
dienu laikā pēc VID lēmuma paziņošanas par 
reģistrāciju MU nodokļa maksātāja statusā reģistrē VID 
katru MU darbinieku - MU īpašnieku, iesniedzot ziņas par 
darba ņēmējiem 

 

Mikrouzņēmumu nodoklis  
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  Pozitīvais: 

 vienlaikus nomaksā nodokļa maksājumu, kas apvieno 
iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

 mikrouzņēmumu nodoklis ir 9 % ko maksā no saimnieciskās 
darbības ieņēmumiem četras reizes gadā; 

 nav jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija; 

 nav papildus jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas kā pašnodarbinātai personai; 

 par MU darbinieka ienākumu nav jāsniedz paziņojums par 
fiziskai personai izmaksātajām summām. 
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  . 

Negatīvais: 

  maksājot mikrouzņēmumu nodokli uz valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām attiecina  69,4 % no 
mikrouzņēmumu nodokļa, tādējādi tās ir mazākas nekā tad, ja 
tiktu veiktas vispārējā kārtībā kā pašnodarbinātai personai, 
piemērojot  30,58 % likmi valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu objektam. Tas ietekmē valsts sociālās 
apdrošināšanas pakalpojumu apmēru; 

 mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot 
neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos 
izdevumus par izglītību un saņemtajiem ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem, kā arī veiktos maksājumus privātajos pensiju 
fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus par periodu, 
kad tas maksā mikrouzņēmumu nodokli. 
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Darījumus apliecinošie 
dokumenti 

 Par darījumiem skaidrā naudā saņemto 

samaksu apliecina: 

 kases čeks 

 numurēta un VID reģistrēta kvīts 

 numurēta un VID reģistrēta biļete 

cits noteikumos noteikts samaksu apliecinošs 
dokuments 

 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumi 
Nr.282«Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 
elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība»  
(turpmāk - Ministru kabineta 2007.gada 2.maija 
noteikumu Nr.282). 
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Darījumus apliecinošie 
dokumenti 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 2.maija 
noteikumu Nr.282 70.1.punktam saņemot samaksu 
skaidrā naudā par pašu iegūtu vai ražotu preču 
pārdošanu to ražošanas vietā (izņemot 
sabiedriskās ēdināšanas vietas) vai piegādi 
pircējiem uz vietas pircējam izsniedz  VID 
reģistrēto stingrās uzskaites darījuma kvīts.   
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Darījumus apliecinošie 
dokumenti 

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu 
Nr.282 70.2.punktam saņemot samaksu skaidrā naudā : 

par pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pārdošanu 
mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās; 

ar PVN neapliekamas personas - par pašu iegūtu vai 
ražotu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā tirgos un šajās 
vietās sniegtajiem pakalpojumiem; 

patentmaksas maksātāji  

    VID reģistrēto stingrās uzskaites darījuma kvīti izsniedz  

     pēc pieprasījuma !!!!! 
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 Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā 

reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un 

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu 

iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā par katru kalendāra gada 

ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam 

datumam. 

 

 Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu VID nav jāiesniedz 

tādā gadījumā, ja ceturkšņa laikā nav izlietotu vai anulētu 

kvīšu. 

   

Darījumus apliecinošie 
dokumenti 
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 Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi ir noteikti 
likuma «Par nodokļiem un nodevām» 30.pantā. 

 Kārtību, kādā nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās 
personas, kuras nav individuālie komersanti un kuras nav 
reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) kā 
saimnieciskās darbības veicēji, katru mēnesi deklarē 
savstarpējos skaidrā naudā veiktos darījumus nosaka Ministru 
kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.237 «Skaidrā 
naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi». 

 

 

Skaidrā naudā veikto 
darījumu deklarēšana 
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 Visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā 
naudā veiktie darījumi (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek 
vienā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 
euro, jādeklarē šādiem darījuma dalībniekiem: 

 - juridiskajām personām,  

 -fiziskajām personām, kuras ir individuālie komersanti,  

 -fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā 
saimnieciskās darbības veicējas. 

 Darījuma dalībnieki par savstarpēji skaidrā naudā 
veiktajiem darījumiem, kuru summa pārsniedz 1 500 euro, 
iesniedz deklarāciju VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim 
sekojošā mēneša 15.datumam. 

 

 

Skaidrā naudā veikto darījumu 
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 Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras 
nav individuālie komersanti un nav reģistrējušās Valsts 
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas, nav 
atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa 
pārsniedz 7200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek 
vienā operācijā vai vairākās operācijās). 

 

 

Skaidrā naudā veikto darījumu 

deklarēšana 
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Informācija  
fiziskajām un juridiskajām 

personām,  
uzsākot saimniecisko darbību 

 Ja esat nolēmis uzsākt savu uzņēmējdarbību, aicinām 

apmeklēt topošajiem uzņēmējiem izveidoto Valsts ieņēmumu 
dienesta mājas lapas sadaļu 

 “Pirmie soļi topošajam uzņēmējam” 
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1  

 

 Sadaļā “Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību?” soli pa 
solim izskaidrotas uzņēmējdarbības reģistrācijas iespējas 
izvēlētajā darbības veidā un jomā, atbilstošākā nodokļu 
maksāšanas režīma izvēle, darbinieku un darba rīku 
reģistrēšana, elektroniskās saziņas ar VID uzsākšana, kā arī 
uzskaitītas publiski pieejamās datubāzes ikviena uzņēmēja 
papildu informācijai un darījumu drošībai.   
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Elektroniskās deklarēšanas 
sistēma (EDS) 

 Pamatojoties uz likumu «Par nodokļiem un nodevām» 

15.panta minēto, visiem saimnieciskās darbības veicējiem 
deklarācijas, pārskatus un citus dokumentus ir jāiesniedz, 
izmantojot elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS).  

 

 EDS ir drošs un ērts veids, kā ar interneta palīdzību 
Valsts ieņēmumu dienestā (VID) elektroniski iesniedzami 
nodokļu un informatīvās deklarācijas, pārskati un citi 
dokumenti.  

 Kā kļūt par EDS lietotāju: 
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/nodokli/2014/ka%20klut
%20par%20elektroniskas%20deklaresanas%20sistemas%2
0lietotaju%20un%20pieslegties%20sistemai%20un%20atja
unot%20paroli.pdf 
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https://www.vid.gov.lv/dokumenti/nodokli/2014/ka klut par elektroniskas deklaresanas sistemas lietotaju un pieslegties sistemai un atjaunot paroli.pdf
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/nodokli/2014/ka klut par elektroniskas deklaresanas sistemas lietotaju un pieslegties sistemai un atjaunot paroli.pdf
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/nodokli/2014/ka klut par elektroniskas deklaresanas sistemas lietotaju un pieslegties sistemai un atjaunot paroli.pdf
https://www.vid.gov.lv/dokumenti/nodokli/2014/ka klut par elektroniskas deklaresanas sistemas lietotaju un pieslegties sistemai un atjaunot paroli.pdf


  

 

 

 

Jautājumi ??? 

 

Paldies par uzmanību !!! 
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