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Ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli

apliekamie
darījumi

augoša meža un kokmateriālu 
pārdošana

LAD izmaksātās atbalsta summas par 
saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem meža īpašniekiem

ienākums, kas gūts, pārdodot zarus, 
kuri paredzēti šķeldošanai



Saimnieciskā
darbība nav 

reģistrēta

Ienākums no īpašumā esoša augoša 

meža atsavināšanas (pārdošanas) 

izciršanai, un tajā iegūto kokmateriālu 

atsavināšanas, nav saimnieciskās 

darbības ienākums, ja izdevumi, kas 

saistīti ar tā gūšanu, nav atzīti par 

saimnieciskās darbības izdevumiem



Saimnieciskā
darbība nav 

reģistrēta

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
(IIN) aprēķins

IIN samaksā vienotajā nodokļu kontā,
ienākuma izmaksātājs – komersants:

• piemērojot 10% nodokļa likmi,
atskaitot izdevumu normu: 

• 25% apmērā no izmaksātās summas 
par ienākumu no augoša meža 
pārdošanas vai

• 50% apmērā no izmaksātās summas, 
par ienākumu no kokmateriālu 
pārdošanas



Saimnieciskā
darbība nav 

reģistrēta

Piemērs

Fiziska persona A, kas nav reģistrēta kā 
saimnieciskās darbības veicēja, no savā 
īpašumā esoša augoša meža ir pārdevusi 
kokmateriālus zemnieku saimniecībai 
„Zīlītes” par 12 000 €

Fiziskā persona A ienākumu izmaksātājam 

ZS „Zīlīte” ir apliecinājusi, ka kokmateriāli 

ir iegūti no savā īpašumā esoša meža

IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma 

ietur ienākuma izmaksātājs, piemērojot 

10% likmi un 50% izdevumu normu: 

600 euro ((12000 – 6000) x 10%)



Saimnieciskā
darbība nav 

reģistrēta

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

(IIN) aprēķins

IIN samaksā vienotajā nodokļu kontā,
ienākuma saņēmējs, ja pircējs ir cita 
fiziskā persona, kura nav reģistrējusies kā 
saimnieciskās darbības veicējs:

• piemēro 10% nodokļa likmi;

• iesniedzot VID, gada ienākumu deklarācijas 
D11 pielikumu un D veidlapu, atskaita
izdevumu normu: 

• 25% apmērā no izmaksātās summas par 
ienākumu no augoša meža pārdošanas vai

• 50% apmērā no izmaksātās summas, par 
ienākumu no kokmateriālu pārdošanas



Saimnieciskā
darbība

Jebkura darbība ar mērķi gūt peļņu 
un kas ir vērsta uz: 

• preču ražošanu

• darbu izpildi

• tirdzniecību

• pakalpojumu sniegšanu par 
atlīdzību



Saimnieciskās
darbības 

reģistrācijas 
izvēles iespējas

Reģistrē VID 
saimniecisko darbību 

Vispārējais režīms 
Mikrouzņēmuma

nodokļa režīms



Vispārējais režīms 
(saimnieciskā darbība ir reģistrēta)



Nodokļi vispārējā režīmā

▪ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – IIN 

▪ Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – VSAOI 
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IIN aprēķina no ienākuma*

(ienākums) = (ieņēmumi) – (faktiskie izdevumi)

Atņem neapliekamo 
minimumu un 
nodokļa 
atvieglojumus

Apliecina ar: čekiem, 
kvītīm, bankas konta 
izdruku

Jākārto grāmatvedība, 
uzskaitot gan saimnieciskās 
darbības ieņēmumus, gan ar 
to gūšanu saistītos 
izdevumus

* IIN objekts (gadam)V
is

p
ā
r
ē
ja

is
 r

e
ž
īm

s



Saimnieciskā
darbība ir
reģistrēta

Piemērs

Fiziska persona, kas ir reģistrēta kā saimnieciskās
darbības veicējs (nav PVN maksātājs), noslēdz
līgumu ar SIA „Mežiņš” par zaru piegādi no
personai piederošās lauksaimniecības zemes
attīrīšanas no krūmiem (uzrādīts īpašumu
apliecinošs dokuments).

Fiziskā persona izdevumus, kas saistīti ar
lauksaimniecības zemes attīrīšanu (par krūmu
zāģēšanu, transportēšanu, degvielu u.c.) iekļaus
saimnieciskās darbības izdevumos.

SIA „Mežiņš”, izmaksājot fiziskai personai
ienākumu no zaru iegādes, IIN nav jāietur.

Fiziskā persona IIN no ienākuma, kas gūts no 
zaru pārdošanas SIA „Mežiņš”, maksās, iesniedzot 
gada ienākuma deklarāciju (aizpildot D3 
pielikumu) un piemērojot progresīvo nodokļa 
likmi.



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes

Gada ienākumam līdz 20 004 €

Gada ienākuma daļai no 20 004 līdz 78 100 €

Gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 €

20%

23%

31%
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IIN nomaksas kārtība

Gada ienākumu deklarācija reizi gadā:

no 1. marta vai 1. aprīļa
līdz 1. jūnijam vai 1. jūlijam

Deklarēšanas 
termiņš

Samaksas 
termiņš

līdz 23. jūnijam vai 23. jūlijam

ja nodoklis pārsniedz 640 €, 

iemaksā budžetā 3 reizēs  
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VSAOI aprēķina no ienākuma*

(ienākums) = (ieņēmumi) – (faktiskie izdevumi)

Apliecina ar: čekiem, kvītīm, 
bankas konta izdruku

* VSAOI objekts (mēnesim)V
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VSAOI aprēķins
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Ienākumi mēnesī 

< 500 €

x1 ceturksnī maksā VSAOI 
pensiju apdrošināšanai 10% no 

faktiskā ienākuma 

Ienākumi mēnesī 

≥ 500 €

x1 ceturksnī maksā VSAOI 
31,07%* no 500 € un VSAOI 

pensiju apdrošināšanai 10% no 
faktisko ienākumu un 500 € 

starpības



VSAOI nomaksas kārtība

Obligātās iemaksas deklarē, iesniedzot
Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu reizi 
ceturksnī: 

līdz 17. janvārim / aprīlim / jūlijam / 
oktobrim

Deklarēšanas 
termiņš

Samaksas 
termiņš

Obligātās iemaksas samaksā līdz ceturksnim 
sekojošā mēneša 23. datumam
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Minimālās iemaksas

Minimālais iemaksu objekts ceturksnī ir 1500 € vai 500 € mēnesī

Katram cilvēkam aprēķina VSAA, likme 10 %

Lai noteiktu, vai minimālās iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, 
VSAA summē: 

• visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie 
visiem darba devējiem

• pašnodarbinātā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus

Jaunums no 01.07.2021.
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Mikrouzņēmuma
nodokļa režīms



Mikrouzņēmumu nodoklis

80 % VSAOI 20 % IIN
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MUN maksā no samaksas (bruto ieņēmumiem) 

iesniedzot VID ceturkšņa deklarācijas

MUN likmes 2022.gadā:

• apgrozījumam < 25 000 € – 25%

• apgrozījumam > 25 000 € – 40%

• nepārsniegs 40 000 €, neplāno maksāt PVN
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Vispārēja informācija

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrējas 
reizē ar saimnieciskās darbības reģistrāciju

Ja MUN maksātājs pārtrauc saimniecisko darbību, tad to atsākot, 
nedrīkst atkārtoti izvēlēties maksāt MUN kārtējā gadā un 
nākamajā gadā

MUN maksātājam ir tiesības mainīt MUN statusu un maksāt 
nodokli vispārējā režīmā ar nākamo gadu iesniedzot pieteikumu 
VID līdz iepriekšējā gada 15. decembrim
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Svarīgi!

MUN maksātājam (īpašniekam) nepiemēro: 

• neapliekamo minimumu

• atvieglojumus par apgādībā esošām personām, (arī 
invaliditātes atvieglojumu)

• attaisnotos izdevumus (medicīnas, izglītības)

• Ja papildus saņem arī darba algu, tad darba algai netiek 
piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par 
apgādībā esošām personām

No darbinieku algām nodokļus (algas nodokli un obligātās 
iemaksas) maksā vispārējā kārtībā tāpat kā citi darba devēji
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Mikrouzņēmuma nodokļa nomaksa

Mikrouzņēmuma nodokli deklarē, iesniedzot 
deklarāciju reizi ceturksnī: 

līdz 15. janvārim, aprīlim, jūlijam, oktobrim

Deklarēšanas 
termiņš

Samaksas 
termiņš

samaksā:

līdz ceturksnim sekojošā mēneša 

23. datumam 
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Fiziska persona, 
kurai mežs nav 

īpašumā, 
ienākums no 
kokmateriālu 

atsavināšanas

Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa (IIN) piemērošana

Ja fiziskā persona nav apliecinājusi, 

ka mežs ir personas īpašumā un tai 

nav reģistrēta saimnieciskā darbība:

IIN ietur un samaksā vienotajā nodokļu kontā 
ienākuma izmaksātājs - komersants:

• piemēro 23% nodokļa likmi 

pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās 
summas atskaita attiecīgo izdevumu normu:

• 25% apmērā no izmaksājamās summas, 
ieturot IIN no augoša meža pārdošanas 
ienākuma vai

• 50% apmērā no izmaksājamās summas, 
ieturot IIN no kokmateriālu pārdošanas 
ienākuma.



Fiziska persona, 
kurai mežs nav 

īpašumā, 
ienākums no 
kokmateriālu 

atsavināšanas

Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa (IIN) piemērošana

Ja fiziskā persona nav apliecinājusi, 
ka mežs ir personas īpašumā un tai 
nav reģistrēta saimnieciskā darbība

IIN samaksā valsts budžetā, ienākuma saņēmējs,
ja pircējs ir cita fiziskā persona, kura nav
reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs:

• piemēro 23% nodokļa likmi 

• iesniedzot VID, gada ienākumu deklarācijas D1 
pielikumu un D veidlapu, atskaita izdevumu 
normu: 

• 25% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot 
IIN no augoša meža pārdošanas ienākuma vai

• 50% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot 
IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma



Fiziska persona, 
kurai mežs nav 

īpašumā, 
ienākums no 
kokmateriālu 

atsavināšanas

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

(IIN) piemērošana

Ja fiziskā persona nav apliecinājusi, 
ka mežs ir personas īpašumā un tai
ir reģistrēta saimnieciskā darbība:

• IIN neietur ienākuma izmaksātājs 
komersants

• Fiziskā persona - saimnieciskās
darbības veicējs VID iesniedz gada
ienākumu deklāciju, aprēķinot IIN



www.vid.gov.lv
sadaļa EDS
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