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activity after the crisis



▪ Pētījuma mērķis – novērtēt 
mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) 
lomu pēc krīzes ekonomiskās 
aktivitātes stabilizēšanā

▪ Pētījuma metodes – ekspertu, 
monogrāfiskā, grafiskā 

▪ Atslēgas vārdi – mikrouzņēmumu
nodoklis, nodokļu maksātāji, likmes  

▪ Ierobežojums – tiks prezentēta 
pētījuma daļa ar uzsvaru uz mazā 
biznesa nodokļu aplikšanu



MUN aplikšanas pamatprincipi 

1.Nodokļa maksātāja statuss: 

• Fiziska persona saimnieciskās darbības veicējs 

• Fizikas personas dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

2.Apliekamais objekts – saimnieciskās darbības apgrozījums jeb 

ieņēmumi 

3.Nodokļa aplikšanas metodika neparedz atvieglojumu un 

neapliekamo ienākumu piemērošanu 

4.Nodokļa režīms piemērots: 

• Pakalpojumu sniedzējiem 

• Uzņēmējdarbības uzsākšanas periodam

5.Grāmatvedības uzskaite vienkāršota 



MUN elementu izmaiņas 

(nodoklis stājās spēkā 01.09.2009.) 

Nodokļa 

elementi
2014.gads 2020.gads

2021.gads 

(prognoze)

Apgrozījums 

gadā līdz
100 000 EUR 40 000 EUR 20 000 EUR

Dalībnieku 

skaits 
5 5 1

Nodokļa 

likme 
9% 15% 25%



Nodokļa maksātāju skaita izmaiņas 

(VID dati)

Gads 

Nodokļu 

maksātāju skaits 

uz 01.01.

Izmaiņas % pret 

iepriekšējo gadu

2020 37 991 -10

2019 42 101 -2

2018 42 707 -6

2017 45 518 +5

2016 43 435 -



Mikrouzņēmumu nodokļa maksājumi miljonos 
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Nodokļa maksātājs SIA, nodokļa 

ieņēmumus (2009.- 2016.) Valsts kase 

sadala šādi: 

Iedzīvotāju 
ienākuma 

nodoklis; 30%

Uzņēmējdarbī
bas riska valsts 
nodeva; 0,10%

Uzņēmumu 
ienākuma 

nodoklis; 4,90%

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

obligātās 
iemaksas; 65%



Nodokļa maksātājs SIA, nodokļa 

ieņēmumus (no 2017.g) Valsts kase 

sadala šādi: 

Iedzīvotāju 
ienākuma 

nodoklis; 18,80%

Uzņēmējdarbības 
riska valsts 

nodeva; 0,10%

Uzņēmumu 
ienākuma 

nodoklis; 1,10%

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

obligātās 
iemaksas; 80%



Nodokļa maksātājs fiziska persona –

saimnieciskās darbības veicējs, nodokļa 

ieņēmumus (no 2017.g) Valsts kase sadala 

šādi: 
Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis

20%

Valsts sociālās 
apdrošināšan
as obligātās 

iemaksas
80%



Sociālo iemaksu salīdzinājums UIN un 

MUN aplikšanas režīmos

Postenis MUN režīms UIN režīms 

Mēneša apgrozījums, 

EUR
3000 3000

Bruto alga, EUR 430 430

Nodoklis, EUR 450 -

Sociālās iemaksas, 

EUR 
360 302

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, EUR
85 -

Darbinieki (skaits) 2 2



Secinājumi 

1. MUN tika ieviests 2010.gadā kā terminēts krīzes 

risinājums, lai atbalstīto mazo uzņēmējdarbību 

2. Vienkāršota saimnieciskas darbības uzskaite 

3. Nav jāreģistrējas, kā PVN maksātājiem

4. Spēj uzturēt uzņēmēja mājsaimniecību, neprasot 

finansiālu palīdzību 

5. Bruto un neto alga ir vienāda, nav aplokšņu algas

6. Nav neapliekamo lielumu un atvieglojumu 

7. Piemērots nodokļu režīms fiziskām personām 

saimnieciskās darbības veicējiem



Paldies par uzmanību!


