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Mikrouzņēmuma statusa iegūšana 
 
Atgādinām, ka uzņēmums, kas vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz 
pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedz VID pieteikumu.  
Pieteikumā uzņēmums apstiprina atbilstību nepieciešamajiem kritērijiem attiecībā uz nākamo 
taksācijas periodu: 
 

 dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas, 
 apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 EUR, 
 darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem, viena darbinieka alga nepārsniedz                

720 EUR mēnesī, 
 SIA  valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.  

 
Mikrouzņēmums ir tiesīgs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja ir rakstveidā vienojies 
ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Šo vienošanos 
kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā. 
 

Mikrouzņēmuma statusa pārtraukšana 
 

Uzņēmums, kas vēlas pārtraukt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz pirmstaksācijas 
gada 15.decembrim iesniedz VID pieteikumu.   

 

Likumdošanas izmaiņas Mikrouzņēmumiem (spēkā no 01.01.2016) 

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

 

Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir paredzēts pārejas periods nozaru ierobežojuma piemērošanai.  

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas līdz 2015.gada 31.decembrim ir ieguvis mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību nozarē, kas minēta zemāk, ir tiesīgs saglabāt 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ievērojot šādus nosacījumus: 

1) ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss iegūts līdz 2015.gada 30.aprīlim, — 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 
2016., 2017. un 2018.gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa 
saglabāšanu; 

2) ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss iegūts laikposmā no 2015.gada 1.maija līdz 
2015.gada 31.decembrim, — mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāja statusu 2016.gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa 
saglabāšanu. 

 

NOZARES: 

 NACE 2. red. kods 
(nodaļa, grupa vai klase) 

Nozares nosaukums 

1. 02.20 (klase) Mežizstrāde 

2. 02.40 (klase) Mežsaimniecības palīgdarbības 

3. 09 (nodaļa) Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības 

4. 12 (nodaļa) Tabakas izstrādājumu ražošana 
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 NACE 2. red. kods 
(nodaļa, grupa vai klase) 

Nozares nosaukums 

5. 19 (nodaļa) Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana 

6. 21 (nodaļa) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana 

7. 24 (nodaļa) Metālu ražošana 

8. 
25 (nodaļa), izņemot 25.71, 

25.72, 25.73, 25.94 un 
25.99 (klase) 

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot galda piederumu ražošanu, 
slēdzeņu un eņģu ražošanu, darbarīku ražošanu, spaiļu un skrūvju 

stiprinājumu izstrādājumu ražošanu, citur neklasificētu gatavo 
metālizstrādājumu ražošanu 

9. 
29 (nodaļa), izņemot 

29.32 (klase) 
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana, izņemot detaļu un 

piederumu ražošanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem 

10. 41 (nodaļa) Ēku būvniecība 

11. 42 (nodaļa) Inženierbūvniecība 

12. 43.1 (grupa) Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana 

13. 43.2 (grupa) 
Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas 

darbības 

14. 43.39 (klase) Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 

15. 46 (nodaļa) Vairumtirdzniecība 

16. 49.32 (klase) Taksometru pakalpojumi 

17. 51 (nodaļa) Gaisa transports 

18. 61 (nodaļa) Telekomunikācija 

19. 62 (nodaļa) Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības 

20. 63 (nodaļa) Informācijas pakalpojumi 

21. 64 (nodaļa) Finanšu pakalpojumu darbības 

22. 65 (nodaļa) Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana 

23. 
66 (nodaļa), izņemot 

66.22 (klase) 
Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības, 

izņemot apdrošināšanas aģentu un brokeru darbību 

24. 68.10 (klase) Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 

25. 69 (nodaļa) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

26. 70 (nodaļa) Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās 

27. 71 (nodaļa) 
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un 

analīze 

28. 72 (nodaļa) Zinātniskās pētniecības darbs 
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 NACE 2. red. kods 
(nodaļa, grupa vai klase) 

Nozares nosaukums 

29. 73 (nodaļa) Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi 

30. 
74 (nodaļa), izņemot 74.20, 

74.30 (klase) 
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, izņemot 

fotopakalpojumus, tulkošanas un tulku pakalpojumus 

31. 78 (nodaļa) Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu 

32. 80.10 (klase) Personiskās drošības darbības 

33. 
82 (nodaļa), izņemot 

82.92 (klase) 
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības, 

izņemot iepakošanas pakalpojumus 

34. 84 (nodaļa) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 

35. 86 (nodaļa) Veselības aizsardzība 

36. 87 (nodaļa) Sociālā aprūpe ar izmitināšanu 

37. 94 (nodaļa) Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


