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Informatīvais ziņojums     14.01.2016 

 
Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām, kas stājas 
spekā 2016. gadā. 

  

Nodokļi, nodevas, likmes 

 
 2015 2016 

Minimālā darba alga 360 EUR 370 EUR 

Minimālā stundas tarifa likme 2,166 EUR 
katru mēnesi mainīgs lielums, kas atkarīgs no 

stundu skaita mēnesī 

Darbiniekiem, kuriem ir noteikts nepilns darba laiks, minimālo mēneša darba algu turpmāk noteiks 
proporcionāli nostrādātajam laikam attiecībā pret minimālo mēneša darba algu. 

Minimālā stundas tarifu likme (5 darba dienu nedēļa; 40 stundas nedēļā): 

 
2016. gadā minimālā stundas tarifa likme, EUR 

janvāris 2,2024 

februāris 2,2024 

marts 2,0109 

aprīlis 2,2024 

maijs 2,1023 

jūnijs 2,1023 

jūlijs 2,2024 

augusts 2,0109 

septembris 2,1023 

oktobris 2,2024 

novembris 2,1023 

decembris 2,1023 
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 2015 2016 

Neapliekamais minimums 
75 EUR 75 EUR 

Atvieglojums par apgādībā 
esošu personu 

165 EUR 175 EUR* 

* sākot ar 01.01.2016 tiek aprēķināts diferencētais neapliekamais minimums. Tas mainīsies atkarībā 
no maksātāja gūto ar nodokli apliekamo ienākumu apmēra (apliekamo ienākumu kopsummā ietvers ar 
vispārējo likmi apliekamie ienākumi un ienākumi, kurus ar nodokli apliek pēc samazinātas likmes). 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 

 
 2015 2016 

Darba ņēmēja – pensionāra 
darba devēja likme 

19,86% 19,90 % 

Darba ņēmēja – pensionāra 
darba ņēmēja likme 

8,84% 8,85 % 

 

No 01.01.2016 ir samazināts personu loks, par kurām ir tiesībās piemērot atvieglojumu. 

Turpmāk atvieglojums tiek attiecināts uz: 

 nepilngadīgu bērnu; 
 bērnu, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne 

ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 
 aizbildniecībā vai aizgādībā esošām personām, kā arī personām (laulāto, vecākiem, 

vecvecākiem, bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu), ja minētās personas nestrādā, ir 
noteikta invaliditāte, kā arī nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai valsts pensiju. 

 

Solidaritātes nodoklis 

Sākot ar 01.01.2016 Solidaritātes nodokli piemēro darbiniekiem, kuriem bruto darba alga kalendārā 
gada laikā ir pārsniegusi 48 600 EUR (mēnesī 4 050 EUR).  

Līdz šim VSAOI tika aprēķināts tikai no summas līdz 48 600 EUR, pārsniegumu neapliekot ar VSAOI. 
Jaunās izmaiņas paredz aplikt arī pārsnieguma summu. 
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Mikrouzņēmuma nodoklis 

2016.gadā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likme tiek saglabāta 9% apmērā visam mikrouzņēmuma 
apgrozījumam līdz 100 000 EUR gadā. 

Likuma izmaiņas attiecībā uz nozarēm, kurās mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt MUN, 
stāsies spēkā tikai no 01.01.2017. 

MUN maksātājs, kas līdz 30.04.2015. ir ieguvis MUN maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību 
nozarē, kas noteikta MK noteikumos, saglabā MUN maksātāja statusu 2017. un 2018.gadā. 

 

Pievienotās vērtības nodoklis 

No 01.01.2016. reversā PVN maksāšanas kārtība tiek piemērota arī sekojošiem kokmateriālu 
veidiem: malkai apaļkoku, pagaļu, zaru, zaru saišķu vai tamlīdzīga veidā, koksnes šķeldai un skaidām, 
zāģskaidām un koksnes atlikumiem, kā arī zāģskaidu un koksnes atlikumiem aglomerētu vai 
neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā, ko paredzēts izmantot kā koksnes kurināmo. 

No 01.01.2016. uzņēmumiem par vieglo pasažieru automašīnu iegādi un ar tās uzturēšanu saistītām 
izmaksām PVN priekšnodokli ir tiesības atskaitīt 50% apmērā (līdz šim 80%). 

No 01.04.2016. tiks ieviesta PVN reversā maksāšanas kārtība mobilajiem telefoniem, klēpjdatoriem, 
planšetdatoriem un integrālās shēmas ierīcēm. 

No 01.07.2016. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem tiks piemērota PVN standartlikme 
21% apmērā (līdz šim ar PVN nepalieki darījumi). 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


