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Par neapliekamā minimuma piemērošanu
21. marts, 2011 / 

Vai gadījumā, ja ar fizisku personu par darbu izpildi ir noslēgts 

uzņēmuma līgums (arī autoratlīdzības līgums), drīkst 

atlīdzības izmaksas vietā pieņemt algas nodokļa grāmatiņu un 

piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par 

apgādājamiem? Fiziskā persona nav reģistrējusies kā 

saimnieciskās darbības veicēja un algas nodokļa grāmatiņa 

nav iesniegta citā darba vietā. Tomēr Ministru kabineta 

2001. gada 5. jūnija noteikumi Nr. 222 Kārtība, kādā 

izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa (MK noteikumi Nr. 222) 

nosaka, ka uzsākot darba attiecības, nodokļa maksātājs 

grāmatiņu iesniedz darba devējam pamatdarba vietā vai vietā, 

kuru tas uzskata par galveno ienākuma gūšanas vietu, bet 

kura nav saistīta ar personas saimniecisko darbību, pirms 

ienākuma gūšanas. Vai uzņēmumam ir tiesības pieņemt algas 

nodokļa grāmatiņu ienākuma gūšanas vietā, kas nav saistīta 

ar darba attiecībām saskaņā ar Darba likumu?

 
 
Atbild zvērinātu advokātu biroja SORAINEN advokāte 

Alisa Šurko:

Ja persona ārpus darba tiesiskajām attiecībām saņem 

autoratlīdzību, tad ir uzskatāms, ka tā veic saimniecisko 

darbību. Savukārt MK noteikumu Nr. 222 15. punkts paredz, 

ka fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un nav darba attiecībās ar darba devēju, algas nodokļu grāmatiņu iesniedz 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas. Neapliekamais minimums un atvieglojumi par 

apgādājamiem tiks ņemti vērā pie nodokļa avansa maksājumu aprēķināšanas. Šāda kārtība ir piemērojama arī attiecībā uz 

fiziskās personas ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem (slēdzot uzņēmuma līgumu u.tml.).

 

Ja fiziskā persona darbojas uz autoratlīdzības līguma pamata un nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja 

(ko likums pieļauj), bet algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta citā darba vietā (un attiecīgi ienākumam netiek piemēroti 

neapliekamais minimums un atvieglojumi), tad tādējādi pārmaksāto nodokli šī persona var atgūt, iesniedzot iedzīvotāju gada 

ienākuma deklarāciju.

 

Uzņēmumam nav tiesiska pamata pieņemt algas nodokļa grāmatiņu fiziskās personas ienākuma gūšanas vietā, kas nav 

saistīta ar darba tiesiskām attiecībām (t.i., ja nav noslēgts darba līgums).
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