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Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām. 

  

 

Plānotie ierobežojumi mikrouzņēmējiem 

!! Grozījumi vēl nav pieņemti. Finanšu un Ekonomikas ministrijas turpina diskusijas ar nozaru 
asociācijām saistībā ar MK pieņemtajiem noteikumiem. 

Š.g. 22. septembrī valdībā tika izskatīti un atbalstīti MK noteikumi par nozarēm, kurās nepiemēro 
mikrouzņēmumu nodokļa režīmu. Kopumā 37 nozares. 

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Mikrouzņēmumu nodokļa likumu. Tas paredz, ka MK nosaka 
nozares, kurās, veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums nav tiesīgs kļūt un būt par 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, jo mikrouzņēmumu nodokļa režīma piemērošana attiecīgajās 
nozarēs neatbilst šā likuma mērķim. 

Noteikumos ir uzskaitītas nozares, kurās: 

1) netiek ievērotas sabiedrības intereses sociālās drošības jomā, jo pastāv augsts nelaimes gadījumu 
risks un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekiem sociālo pakalpojumu klāsts pieejams 
mazākā apmērā nekā tiem darbiniekiem, par kuriem nodokļi tiek maksāti vispārējā režīmā; 

2) pastāv augsts risks, ka mikrouzņēmumu nodokļa režīmu izmanto nodokļu plānošanas nolūkā, t.sk., 
lai izvairītos no nodokļu nomaksas atbilstoši saimnieciskās darbības ietvaros veikto darījumu 
ekonomiskajai būtībai; 

3) jomā ir augsts ienākumu potenciāls un ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un kvalifikācija; 

4) netiek ievērotas sabiedrības intereses godīgas konkurences jomā. 
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Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir paredzēts pārejas periods nozaru ierobežojuma piemērošanai.  

Ja uzņēmums mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ieguvis līdz 2015. gada 30. aprīlim un veic 
saimniecisko darbību nozarē, kurā nav tiesības piemērot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīmu, 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu piemēro 2016., 2017. un 2018. gadā.  

Ja mikrouzņēmums mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ieguvis pēc 2015. gada 1. maija līdz 
2015. gada 31. decembrim - mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu piemēro tikai 2016. gadā. 

Plānotās 37 nozares: 

Mežizstrāde Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības 

Mežsaimniecības palīgdarbības Informācijas pakalpojumi 

Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības Finanšu pakalpojumu darbības 

Tabakas izstrādājumu ražošana Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana 

Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana  Ēku būvniecība 

Metālu ražošana Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 

Inženierbūvniecība Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas Vairumtirdzniecība 

Taksometru pakalpojumi Gaisa transports 

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana Zinātniskās pētniecības darbs 

Telekomunikācija Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi 

Veselības aizsardzība Sociālā aprūpe ar izmitināšanu 

Personiskās drošības darbības Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu 

Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība 
Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un 
citas līdzīgas darbības 

Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un 
vadībzinībās 

Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu 
palīgdarbības, izņemot iepakošanas pakalpojumi 

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā 
apdrošināšana 

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, 
izņemot  fotopakalpojumus, tulkošanas un tulku 
pakalpojumus 

Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības 
papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanas aģentu un 
brokeru darbību 

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu 
ražošana 

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana, izņemot 
detaļu un piederumu ražošanu mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem 

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot galda 
piederumu ražošanu, slēdzeņu un eņģu ražošanu, 
darbarīku ražošanu, spaiļu un skrūvju stiprinājumu 
izstrādājumu ražošanu, citur neklasificētu gatavo 
metālizstrādājumu ražošanu 

 

 

Euroaudit informēs par pieņemtajiem grozījumiem. 
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Ziedojumi 

Tuvojoties gada noslēgumam, uzņēmējiem arvien aktuālāks kļūst jautājums par ziedojumiem un to 
apmēru. Euroaudit sniedz nelielu ieskatu no likumdošanas viedokļa. 

Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām Uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) samazina par 
85% no summām, kas ziedotas budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras 
ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī LR reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un 
reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 
vai citā ES dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par 
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu. 

Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.  

Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā 
nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro.  

Nodokļa atlaidi nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šiem apstākļiem: 

- ziedojuma mērķī ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas 
ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka 
ģimenes loceklis; 

- ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu 
ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, personai vai radiniekam līdz trešajai pakāpei 
vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju; 

- rezidents un pastāvīgā pārstāvniecība, kas ziedo ES dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas 
valstī reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kopā ar deklarāciju par taksācijas gadu nav 
iesnieguši VID dokumentus, kas apliecina, ka:  
 ziedojuma saņēmējs ir kādas ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents; 
 ziedojuma saņēmējam ir sabiedriskā labuma organizācijai pielīdzināms statuss rezidences 

valstī; 
 ziedojuma saņēmējs darbojas sabiedriskā labuma jomā, kas sniedz nozīmīgu labumu 

sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda 
tiesību aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, 
palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši 
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu; 

 vismaz 75% no maksātāja ziedotās summas izlietoti sabiedriskā labuma mērķiem. 

 

 

 

Papildus informāciju iegūsiet Euroaudit birojā vai zvanot un rakstot savam grāmatvedim! 

 

 

 

 

 


