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Praktiskās uzskaites problēmas 
pašnodarbināto grāmatvedībā –

VSAOI aprēķināšanā
LLKC 11.12.2020.

Inguna Leibus

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Finanšu un grāmatvedības institūts

e-pasts: inguna.leibus@llu.lv

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji -
nodokļu maksātāju skaits

2Avots: VID dati
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Nodokļu maksātāji lauksaimniecībā 1.01.2020. 

Rādītājs
Juridiskās 
personas

Saimnieciskās 
darbības 

veicēji 
(fiziskās 

personas)

IK KOPĀ

t.sk.

PVN 
maksātāji

Mikro-
uzņē-
mumu

nodokļa 
maksātāji

Latvijā kopā skaits 196 311 129 530 11 185 337 026 78 897 37 991

Augkopība un 
lopkopība, 

medniecība 
un saistītas 

palīgdarbības 
(NACE 01)

skaits 22 025 12 451 376 34 852 7 509 245

% no LV 11.2 9.6 3.4 10.3 9.5 0.6

3Avots: VID dati

Lauksaimniecības produkcijas ražotāju 
nodokļu maksājumi, milj. €

4Avots: Lauksaimniecības gada ziņojums, 2019
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Sociālās apdrošināšanas veidi un likmes 2018.-2020.g.,% 
MK 19.12.2017. not. Nr.786

Sociālās apdrošināšanas 

veidi                                                                                                                        

Darba ņēmēji Pašnodarbinātie

vispārējā 

gadījumā

pensijas 

vecumā

izdienas 

pensijas 

vecumā

līdz 

pensijai

pensijas 

vecumā

nekust. īpaš. 

apsaim-

niekotājs*

1. pensiju 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50

2. maternitātes un slimību 3,65 3,65 3,50 3,54 3,50 -

3. invaliditātes 2,23 - 1,77 1,77 - 1,77

4. bezdarba 1,84 - - - - -

5. nelaimes gadījumi 

darbā, arodslimības
0,53 0,53 0,53 - - -

6. vecāku apdrošināšana 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 -

7. veselības 

apdrošināšana (no 2018.g.)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Likme kopā 35,09* 30,87 32,65 32,15 30,34 27,27

t.sk. darba ņēmējs 11* 9.56 10.12

darba devējs 24.09* 21.31 22.52

*2021.g. zināma likme tikai par darba ņēmējiem vispārējā gadījumā: 34,09 (10.5%+23.59%)
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Pašnodarbinātais (VSA likums 1.pants)

Persona, kura gūst ienākumu (vai ieņēmumus) kā: 

• persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir LR un kura saņem autoratlīdzību, 

• zvērināts notārs, 

• zvērināts advokāts, 

• zvērināts revidents, 

• prakses: ārsts, farmaceits, veterinārārsts, optometrists, 

• cita fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir LR un kura reģistrējusies kā 
saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, 

• ZS, ZvS saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas 
saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadības funkciju, ja nav 
iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), 

• persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir LR un kuras darbu apmaksā no LR piešķirtajiem 
ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma 
līdzekļiem, 

• zvērināts tiesu izpildītājs, 

• individuālais komersants.



11.12.2020

4

ZS īpašnieks: darbinieks vai pašnodarbinātais 
(iespēja izvēlēties)

1) īpašnieks (fiziska persona) slēdz darba līgumu ar savu ZS (juridiska persona) atbilstoši 
Darba likumam - VSAOI un IIN no darba samaksas;

2) iecelts pārvaldnieks, nosakot viņam darba samaksu - VSAOI un IIN jāmaksā par 
pārvaldnieku no viņa darba samaksas;

3) īpašnieks nav darba attiecībās ar savu saimniecību un nav iecelts pārvaldnieks → 
īpašniekam obligāti jāmaksā VSAOI kā pašnodarbinātajam, izņemot, ja pensijas vecumā, 
1, 2.gr. invalīds.

Pēc darba līguma noslēgšanas ZS īpašniekam ir divējāds statuss: 

• darbinieks, kas saņem darba samaksu, un 

• īpašnieks, kuram ir tiesības gūto peļņu izmantot arī personīgajām vajadzībām: 

 ZS (IIN) – aprēķina IIN 20% (23%) par ienākumiem no saimnieciskās darbības, nav 
papildu nodokļi par personīgajām vajadzībām izlietoto, bet nedrīkst iekļaut 
saimnieciskās darbības izdevumos; 

 ZS (UIN) – aprēķina ienākuma nodokli par sadalīto peļņu (dividendēm pielīdzinātas 
izmaksas):

 no peļņas, kas gūta līdz 1.01.2018. - IIN 10% 2018.-2019.g., 20% no 2020.g.

 no peļņas, kas gūta sākot ar 2018.g. – UIN 20% (faktiski 25%)
7
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VSAOI pašnodarbinātajiem

Iesniedz ziņojumu EDS 1 x cet. – līdz 17.04., 17.07., 17.10., 17.01. 

Maksā vienotajā nodokļu kontā - līdz 23.04., 23.07., 23.10., 23.01. 

Pašnodarbinātā obligāto iemaksu objektā netiek ietverts valsts atbalsts 
lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai un 
vienreizējā dotācija bezdarbniekiem biznesa plāna īstenošanai VSA likuma 
14.p.(21)

Par ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas obligātās iemaksas 5% aprēķina 
1x gadā, un maksā līdz nākamā gada 15. aprīlim*. 

Nemaksā, ja sasniegts vecums, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, 
piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi), I vai II gr. invalīdi par 
ienākumu no lauksaimniecības - VSA likuma 14.p. (2), 6.p. (7., 11., 13.)

Pašnodarbinātie ir sociāli apdrošināti, ja faktiski ir veiktas sociālās 
apdrošināšanas iemaksas – VSA likuma 5.p. (5) 

* Zaudē spēku 1.07.2021.!
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VSAOI pašnodarbinātajiem 2021.gada 1.pusgadā 
(VSA likuma V1 nodaļa zaudē spēku 1.07.2021.)

Pašnodarbināto VSAOI sastāv no 2 daļām: 

1) pilnā apmērā (2020.g. 32.15%) no brīvi izraudzītiem ienākumiem ≥ 500 eiro mēnesī; 

2) no pārējiem ienākumiem - 5% obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai. 

• no ienākumiem, kuri attiecīgajā mēnesī > 500 eiro; 

• no faktiskajiem ienākumiem, ja ienākumi mēnesī < 500 eiro. 
Ja ienākumi < 50 eiro, skaitot no gada sākuma, iemaksas pensiju apdrošināšanai neveic*. 

9

Ienākums mēnesī 100 € 500 € 1000 € 10 000 €

VSAOI pilnā apmērā (32.15%) 0 160.75 160.75 160.75

Papildus VSAOI 5% pensijai 5 0
(1000 – 500) x 5% 

= 25
(10 000 – 500) x 

5% = 475

Kopā VSAOI 2021.g. 1.pg., € 5.00 160.75 185.75 635.75

Kopā VSAOI 2020.g., € 5.00 141.75 166.75 616.75

Palielinājums 2021./2020., € 0 +19 +19 +19

* Zaudē spēku 1.07.2021.!

Minimālais obligāto  iemaksu  objekts 
20.4 p. - spēkā no 1.07.2021. Pārejas noteikumu 75.p.

Objekts ceturksnī ir 3 MK noteiktās minimālās mēneša darba algas (1500 €).

• Ja persona ir darba ņēmēja pie vairākiem  darba devējiem  vai vienlaikus  
darba  ņēmēja  un pašnodarbinātā, - objektus summē.

• Ja objekts ceturksnī ir mazāks – darba devējs piemaksā no saviem 
līdzekļiem.

• Ja persona  ir  darba  ņēmēja  pie vairākiem  darba  devējiem -
proporcionāli 

• Pašnodarbinātais   minimālās obligātās   iemaksas veic proporcionāli  
obligāto  iemaksu objektam.   

• Pašnodarbinātais, kurš  maksā  mikrouzņēmumu nodokli, proporcionāli 
reģistrētajam   apgrozījumam atbilstoši pašnodarbinātā likmei

10
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Minimālās  obligātās iemaksas* neveic par:

11

1)  notiesāto,  kas  tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;

2) tiesības  saņemt  valsts  vecuma pensiju,  vai  piešķirta valsts vecuma pensija (tai 
skaitā priekšlaicīgi);

3) ar I un II grupas invaliditāti;

4) pašas vai  laulātā  algas  nodokļu grāmatiņā bērns līdz 3 gadu vecumam; 

5) -’’- trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vec. vai līdz 24 gadu vec., no kuriem   vismaz 1 ir  
jaunāks par 7 gadiem, kamēr  bērns  turpina ... izglītības iegūšanu;

6) -’’- nepilngadīgs bērns, - ar invaliditāti;

7) līdz 24 gadu vecumam, ja mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika) vai 
speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad ...pārtraukusi mācības;

8) nodarbina darba devējs, kas ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

9) pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts 
sociālā uzņēmuma statuss; 

10) sniedz valsts finansētu pavadoņa vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu 
aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, ...;

11) laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība. 

* Nepiemēro - sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam 

Minimālo iemaksu objektu nepiemēro par 
kalendāra dienām, kurās:

• atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, 

• bērna kopšanas atvaļinājumā, 

• bērna tēvam ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, 

• aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar 
bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, 

• pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas 
lapa.

12
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Minimālo VSAOI maksāšana 
20.4 p. – spēkā no 1.07.2021. Pārejas noteikumu 75.p.

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 3 mēnešu laikā pēc ceturkšņa 
beigām aprēķina minimālās VSAOI, kas papildus jāveic darba devējam un 
pašnodarbinātajam, 

• līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo VID-am.

• VID 1 darbdienas laikā informē  darba  devēju  un pašnodarbināto   EDS.

• Darba  devējam  ir pienākums līdz trešā mēneša (?) 23. datumam no   
paziņojuma saņemšanas dienas veikt iemaksas.

• Pašnodarbinātajam ir tiesības līdz trešā mēneša 23. datumam no  
paziņojuma  saņemšanas dienas veikt iemaksu avansa maksājumu. 

• VSAA 3 mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo iemaksu 
pārrēķinu un  informē VID par darba devēja un pašnodarbinātā 
pārmaksātajām iemaksām. 

Pārejas noteikumu 90.p. Pašnodarbinātajam ir pienākums  līdz  trešā  mēneša 
23.datumam  no  paziņojuma saņemšanas   dienas   veikt minimālās  obligātās  
iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu.

13

VSAOI pašnodarbinātajiem 2021.gada 2.pusgadā 
Pārejas noteikumi

78.p. Pašnodarbināto VSAOI sastāv no 2 daļām: 
1) pilnā apmērā no brīvi izraudzītiem ienākumiem ≥ 500 eiro mēnesī; 
2) no pārējiem ienākumiem - 10% obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai. 

• no ienākumiem, kuri attiecīgajā mēnesī > 500 eiro; 
• no faktiskajiem ienākumiem, ja ienākumi mēnesī < 500 eiro. 

82.p. Ja ienākumi mazāki par minimālo objektu – jāmaksā 10% no minimālā.

86.p. Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa 
ienākums < minimālo ceturksnī, iesniedz VID apliecinājumu par nākamā 
ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

1) 15.07.2021. par 3.ceturksni;

2) 15.10.2021. par 4.ceturksni.

87. Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis apliecinājumu – VSAA aprēķina 
minimālās VSAOI un līdz 20.03.2022. paziņo VID-am.

88. Ja iesniedzis apliecinājumu – maksā 10% no 14.p. 2.d. noteiktā (no 500€ ?)

89. Ja VID konstatē nepatiesas ziņas, maksā +0.05%, +soda naudu.

14
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Problēmas izdevumu uzskaitē ieņēmumu/izdevumu žurnālā
MK 20.03.2007. not. Nr.188, 20.19.-20.20.p.

Līdz 2017.g. No 2018.g. Pašnodarbinātā VSAOI –

izdevumos*

19. aile 

"Izdevumi, 

kas saistīti ar 

lauksaim-

niecisko 

ražošanu

19. aile "Izdevumi, kas saistīti ar 

lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami 

pilnā apmērā"

Ja gūst ienākumu tikai no:

•lauksaimniecības

•iekšējo ūdeņu zivsaimniecības

•lauku tūrisma

19.1 aile "Izdevumi, kas saistīti ar 

lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami 

ierobežotā apmērā"

X

20. aile 

"Izdevumi, 

kas saistīti ar 

citiem 

saimnieciskās 

darbības 

veidiem

20. aile "Izdevumi, kas saistīti ar citiem 

saimnieciskās darbības veidiem, 

iekļaujami pilnā apmērā"

Ja ienākumi no citiem darbības 

veidiem, t.sk. arī no 

lauksaimniecības, 

zivsaimniecības un lauku tūrisma

20.1 aile "Izdevumi, kas saistīti ar citiem 

saimnieciskās darbības veidiem, 

iekļaujami ierobežotā apmērā"

X

21.aile 

"Proporcionāli 

sadalāmie 

izdevumi"

žurnāla ailes atļauts sadalīt sīkāk, ja tas 

nepieciešams detalizētai informācijas 

uzskaitei saistībā ar saimnieciskās 

darbības specifiku vai nodokļiem

X

15
* VID uzziņa 08.08.2019. – pašnodarbinātā VSAOI objektu nesamazina!
* VID metodiskais materiāls “Pašnodarbinātā VSAOI” 7.piemērs

Izdevumu uzskaite žurnālā lauksaimniekiem
MK 20.03.2007. not. Nr.188, 20.19.p.

19. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami pilnā apmērā«* 
var norādīt arī pamatlīdzekļiem aprēķināto nolietojumu un, ja atsavināto 
pamatlīdzekļu atsavināšanas vērtība uzrādīta ieņēmumos, atsavināto pamatlīdzekļu 
atlikušo vērtību;

19.1 ailē "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, iekļaujami ierobežotā 
apmērā" norāda citus izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu 
un iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un lauku tūrisma pakalpojumiem, arī tos izdevumus, 
kas attiecīgajā laikposmā radušies kaļķošanas, ganību ierīkošanas, akmeņu 
novākšanas, dziļaršanas, saimniecības teritorijas labiekārtošanas dēļ, bet saskaņā ar 
IIN likumu izdevumos ir iekļaujami, piemērojot ierobežojumu 80% apmērā no 
kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (izdevumu ierobežojuma summu 
aprēķina pēc taksācijas gada beigām, veicot izdevumu precizēšanu). 

Šajā ailē norāda arī tādus izdevumus, kas ietekmē lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo 
ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu) vairākus gadus (piemēram, samaksāto nomas 
maksu par vairākiem gadiem).

16

* Ievērojami sarežģī uzskaiti, bet ieguvumu nedod!
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Izdevumu precizēšana, EUR (2020. gada piemērs)

Izdevumu precizēšana

Taksācijas gada izdevumi (no žurnāla)

Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, 
piemēram, apdrošināšana, periodikas abonēšana u.tml.

Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada 

ieņēmumiem (no 2019.g. izdevumu precizēšanas tabulas)

Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā 
(no 2019.g. izdevumu precizēšanas tabulas)

Krājumu atlikums taksācijas gada beigās (no inventarizācijas saraksta)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 
(no pamatlīdzekļu uzskaites kartēm)

Pašnodarbinātā VSAOI, kas izdarītas taksācijas gadā, bet attiecas uz 

iepriekšējiem gadiem (2020.g. par 2019.g. pēdējo cet., l/s 5%)

Pašnodarbinātā VSAOI, kas izdarītas nākamajā gadā, bet attiecas uz taksācijas 

gadu (2021.g. par 2020.g. pēdējo cet., l/s 5%)

Precizētie taksācijas gada izdevumi (IIN deklarācijā)

Avots: VID metodiskais materiāls „Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā”

Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikums lauksaimniekam 
(piemēri)

Rādītājs Nr. 1. 2. 3.

Ieņēmumi no lauksaimniecības, lauku tūrisma 1 8500 8500 8500

Ieņēmumi no lauksaimniecības 1.1 8000 8000 8000

Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai 1.4 500 500 500

Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecību, tai skaitā: 2 4000 7200 7200

Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecību, pilnā apmērā (t.sk. pašn. VSAOI) 2.1 3000 7000 6000

Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecību, ierobežotie 2.2 1000 200 1200

Izdevumu ierobežojums (1. x ierobežojums procentos) 3 6800 6800 6800

Apliekamie ienākumi no lauksaimniecības, ņemot vērā izdevumu 
ierobežojumu (3 atšķirīgas formulas)

4 4000
(8000 – 4000)

1000
(8000 –
7200)

1200
(8000 –
6800)

Neapliekamie ienākumi no lauksaimniecības 5 3000 1000 1200

Apliekamie ienākumi no lauksaimniecības 6 1000 0 0

Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (1. – 1.4. - 2. – 4.) 7 0 -200 -400

Iepriekšējo gadu zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no 
lauksaimniecības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no 
lauksaimniecības

8 300 0 0

Apliekamie ienākumi no lauksaimniecības, ņemot vērā iepriekšējo gadu 
zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu (6. – 8.)

9 700 0 0

Neapliekamie ienākumi, piem., valsts un pašvaldību kompensācijas 10 x x x
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Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis 15%
IIN likuma 11.12 p.

Periodā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim 

Sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā un stādīšanā, sējumu un 
stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, neuzskata 
traktortehnikas vadīšanu.

Ierobežojumi:

1) nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas pie 
visiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā;

2) ienākums no visiem izmaksātājiem kopā nepārsniedz 3 000 EUR;

3) 4 mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas - nav ar šo pašu 
ienākumu izmaksātāju pastāvējušas darba attiecības.

Noteikumi par LAD informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas 
nodrošināšanai (MK 25.03.2014. noteikumi Nr. 166)

• Informācijas sistēmas darbību nodrošina Lauku atbalsta dienests.

• Ienākuma izmaksātājs informācijas sistēmā ievada sezonas laukstrādniekam aprēķināto 
atlīdzību līdz viņa nodarbināšanas dienas pulksten 24:00

• Ja līdz pulksten 24.00 nav norādīta atlīdzība, informācijas sistēma automātiski aprēķina 
minimālo ienākuma nodokļa likmi 0,70 EUR apmērā

• Ja mēnesī ienākums > 70 EUR, tad apdrošināts pensijai (VSAOI 90%, IIN 10%) 
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Brīvprātīgi sociāli apdrošināmās personas
(VSA likuma 5.p.)
Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai, MK 12.10.2010. 

not. Nr.976

• pensiju apdrošināšanai 

• ja nav pakļautas obligātajai sociālajai apdrošināšanai:

• ja saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" nav piešķirta valsts vecuma pensija, 

• personas, kuras maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli 

• diasporas locekļi

• pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības 
apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai

• pašnodarbinātā laulātais, kurš nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības 
saņemt valsts vecuma pensiju,

• visiem apdrošināšanas veidiem

• mikrouzņēmuma darbinieki - saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu 
(zaudē spēku 31.12.2020.). 
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Pašnodarbināto sociālās apdrošināšanas izvērtējums* ...

Plusi: 

• iespēja apdrošināties (vai drīkst maksāt arī, ja ienākums mazāks par minimālo?) 

• 5%/10% maksājums - iespēja krāt stāžu pensijai arī tad, ja ienākumi mazāki par minimālo 

Mīnusi:

• sarežģīts un neskaidrs 5%/10% aprēķins:

• atšķirīgs gada apliekamais objekts IIN un VSAOI, 

• nav skaidrs, vai jāņem vērā precizētie izdevumi, tāpat kā aprēķinot IIN?

• ja ienākumi ir no lauksaimniecības un citas darbības (vai pensionāri drīkst nemaksāt?)

• nav skaidri definēts, kas ir ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas (tehnikas pārdošana, pakalpojumi)

• lielu ienākumu gadījumā ļoti lieli 5%/10% maksājumi (ar 2022.gadu plānoti vēl lielāki)

• daļa lauksaimnieku peļņu gūst galvenokārt no subsīdijām, ja VSAOI objektā tās neiekļauj, tad 
viņi paliek bez apdrošinājuma. Iespējams, VSAOI objektā jāiekļauj arī subsīdijas, vai atbrīvojumu varētu 
noteikt tikai tiešmaksājumiem, bet ne visam ES un valsts atbalstam (turklāt tam parasti pretī ir izdevumi).

Jārisina iespējas saņemt apmaksātu: 

• B lapu, arī gūstot ienākumus, kas aprēķināti pēc kases principa

• maternitātes, paternitātes pabalstu, ja iepriekš veiktas VSAOI arī gadījumā, ja pašnodarbinātais 
turpina saņemt ienākumu.

* Detalizēti apraksts 2020.g.maija Bilancē rakstā
Jāsakārto normas, kas šobrīd maldina un ir netaisnīgas pašnodarbinātajiem 

Paldies par uzmanību!

Veiksmi, izturību, veselību!


