
LR nodokļu sistēmas aktualitātes 
skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu rakstīšanas kontekstā 

LU Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes 

lektore Mg.oec.Līga Leitāne



• Nodokļu izmaiņu ietekme uz mājsaimniecībām.

• Nodokļu izmaiņu analīze uzņēmumā .

• Mikrouzņēmuma nodokļa izmaiņu ietekme uz uzņēmuma darbības 
rezultātiem.

• Nodokļu izmaiņu ietekme uz uzņēmuma produkta/ pakalpojuma 
pašizmaksu un cenu.

• Taisnīguma nodrošināšana nodokļu politikā .

• Ienākumu nevienlīdzības mazināšanas analīze nodokļu reformas 
kontekstā.

• Sociālā nodrošinātība mikrouzņēmuma darbiniekiem 

• Progresivitāte darbaspēka nodokļos.

Aktuālas tēmas pētniecībā 



Semināra tematika

• Juridiskās formas izvēles ietekme uz finansēm

• Nodokļu režīmi un rezultāts

• Darbaspēka piesaiste

• Nodokļu prasību izpausmes – naudas plūsmā un PZA

• Naudas plūsmas piemēri

• Tiks analizēti un salīdzināti nodokļu maksāšanas režīmi, kā rezultātā 
mainās uzņēmuma tīrās peļņas lielums. Balstoties uz dažādiem 
pastāvošiem variantiem piesaistīt darbaspēku, tiks apskatītas šādas 
iespējas: uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums, līgums ar 
saimnieciskās darbības veicēju, darba līgums. Uzņēmumam ir 
jārēķinās ar nodokļu prasībām, kā rezultātā tiks analizēti raksturīgi 
paraugi, kas svarīgi visiem uzņēmumiem. Tā kā ir iespējas savu 
biznesu īstenot ar dažādu paņēmienu un veidu palīdzību, tiks 
apskatītas atšķirības ar naudas plūsmas palīdzību.
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Juridiskās formas izvēles 
ietekme uz finansēm
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SIA un Saimnieciskās darbības veicējs 

• Atšķirīgas prasības grāmatvedībai;

• Iespējami atšķirīgi nodokļu maksāšanas režīmi;

• Juridiskajai formai jāatbilst nākotnes ieceru piepildījumam; 

• Mainoties atšķirīgām prasībām, mainās peļņa, naudas plūsma;

• Atkarībā no darbības nozares jāvērtē ekonomiski izdevīgākā 
forma;

• Atkarībā no darbības nozares  un nodokļa režīma mainās 
rezultāti.
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SIA UN SDV

• SIA – DARĪJUMA NOTIKŠANAS 
LAIKS IR TAD, KAD IZRAKSTĪTS 
RĒĶINS VAI PAVADZĪME

• Piemērs: Uzņēmums nopērk 
preci uz atliktā maksājuma par 
2000 euro, pārdod preci ar 
atlikto maksājumu par 3000 
euro. 

• Peļņa 3000-2000 = 1000 euro

• Naudas plūsmā naudas kustības 
nav.

• SDV – KASES PRINCIPS, TĀTAD 
IEŅĒMUMI ATZĪSTAMI TAD, KAD 
IENĀK NAUDA

• Piemērs: SDV nopērk preci uz 
atliktā maksājuma par 2000 
euro, pārdod preci ar atlikto 
maksājumu par 3000 euro.

• PEĻŅA = 0

• Naudas plūsmā naudas kustības 
nav.
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Nodokļu režīmi un rezultāts
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Nodokļu režīmi

• VISPĀRĒJAIS NODOKĻU REŽĪMS (AR ATŠĶIRĪBĀM SIA UN SDV)

• MIKROUZŅĒMUMU NODOKĻU MAKSĀŠANAS REŽĪMS (VAR 
BŪT GAN SIA, GAN SDV)
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Piemērs - lauksaimniecības sfēra, 
2018.gads

SDV SIA (SDV vai SIA)+MUN
Lauksaimniecības darbības ieņēmumi 20 000 20 000 20 000
ES Subsīdiju ieņēmumi 5000 5000 5000
Izdevumi 16 000 16 000 16 000
Ienākums bez subsīdijām 4000 4000 4000
Izdevumu ierobežojums 20 000
Apliekamais ienākums 1000 6500
UIN 1625
IIN 200
MUN 25 000*15% = 3750
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Piemērs - pakalpojumu uzņēmums 
2018

SIA SDV SIA +MUN 
SDV 
+MUN

NETO APGROZĪJUMS 20 000 20 000 20 000 20 000
T.SK. DEBITORU PARĀDS 1000 1000 1000 1000
MATERIĀLU IEGĀDE (visi izmantoti) 5000 5000 5000 5000
SOC. MAKSĀJUMS  PAR 1 
DARBINIEKU 1243.044 2182.108
ALGA 5160 5160
NOLIETOJUMS 1500 1500 1500 1500

TRANSPORTA IZMAKSAS 3000 3000 3000 3000
FAKTISKĀS IZMAKSAS 11 682,11 14 660 9500
IZMAKSU IEROBEŽOJUMS 15 200
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM 4096.956 7317,89 5340 9500
UIN (ja izņem dividendes) 1024.24
IIN 1463,58
PEĻŅA PĒC NODOKĻIEM 3072.717 5854,31
MUN 3000 2850
PEĻŅA PĒC NODOKĻIEM 2340 6650
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Darbaspēka piesaiste
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Veidi darbinieku piesaistei

• Autoratlīdzības līgums

• Uzņēmuma līgums

• Darba līgums

• Līgums ar saimnieciskās darbības veicēju

• Līgums ar jebkādu ārpakalpojumu sniedzēju
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Autoratlīdzības līgums

• Autoratlīdzība ir ienākumi, kas tiek izmaksāti, noslēdzot 
autoratlīdzības līgumu, un kam ir noteikta īpaša valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas 
kārtība.

• Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir 
vismaz 430 euro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar 
autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, ir 
jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī 
jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 32,15 % apmērā no  
ienākuma 430 euro, bet pasūtītājs maksā 5 % no autoratlīdzības 
sociālās iemaksas.
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• Autoratlīdzības saņēmējs reģistrējas pašnodarbinātās personas 
statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no 
autoratlīdzības ir vismaz 430 euro. Autoratlīdzības saņēmējam 
jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā.

• Aprēķinot nodokli, tiek piemērotas izdevumu normas 25 % vai 50 % 
apmērā.
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Piemērs 

• Ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 600 euro, 
persona nav darba tiesiskajās attiecībās .

• No  autoratlīdzības atskaita izdevumus 25 % apmērā, t.i., 150 euro. Tā 
kā ienākums no autoratlīdzības ir  virs 430 euro, autoram jāveic 
obligātās iemaksas 32,15 % apmērā no vismaz 430 euro, t.i., 138,25 
euro.

• Izmaksas pasūtītājam 2018.gadā = 600 euro+5 % no 600 = 630 euro

• Izmaksas autoratlīdzības saņēmējam  2018.gadā = 430*32,15 % = 
138,25 euro
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Uzņēmuma līgums

• Uzņēmuma līgumu raksturojošie kritēriji:

• pakalpojumu līgumā darba rezultāts noteikts konkrēti (piemēram: 
izstrādāt materiālu);

• līguma rezultāts parasti tiek nodots pasūtītājam ar pieņemšanas-
nodošanas aktu;

• fiziska persona, izmantojot savus resursus (telpas, iekārtas utml.), 
patstāvīgi veic pakalpojumu ārpus darba tiesiskajām attiecībām, 
pamatojoties uz noslēgtajā pakalpojumu līgumā ietvertajiem 
nosacījumiem;

• pasūtītājs pakalpojumu līguma izpildītājam neapmaksā 
atvaļinājumus, komandējumus un „A“ slimības lapu.
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Darba līguma un uzņēmuma līguma salīdzinājums

Darba līgums Uzņēmuma līgums 

Tiesiskais 

regulējums 

Darba likums Civillikums 

Līgumslēdzēji Darba devējs un darbinieks Pasūtītājs un uzņēmējs (izpildītājs – fiziskas un juridiskas 

personas, līgumsabiedrības)

Pakļautība Darbinieks pakļaujas darba devēja iekšējās 

kārtības noteikumiem un rīkojumiem.

Uzņēmējs savu darbu veic ar saviem materiāliem un darba 

rīkiem. Pasūtītājam nav saistoši pasūtītāja izdotie rīkojumi.

Darba izpildes 

vieta 

Darbinieks darbu veic darba vietā, ar darba 

devēja darba rīkiem un materiāliem.

Uzņēmējs veic darbu ar saviem darba rīkiem  un materiāliem. 

Pasūtītājam uzņēmējam  nav jānodrošina darba vieta.

Samaksa Darbiniekam alga tiek maksāta katru mēnesi. Uzņēmējam samaksa par darbu tiek veikta pēc darba 

pabeigšanas, par ko tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas 

akts.

Darba laiks Darbiniekam tiek uzskaitītas nostrādātās 

darba stundas.

Uzņēmējam darba izpildes rādītājs ir izpildītais darbs, darba 

laiks netiek uzskaitīts.

Garantijas Darbiniekam pienākas ikgadējais 

apmaksātais atvaļinājums, slimības nauda, 

atlaišanas pabalsts un citi pabalsti.

Uzņēmuma līgums šādas garantijas neparedz.

Termiņš Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu 

laiku.

Uzņēmuma līgums tiek noslēgts uz noteiktu - darba izpildes -

laiku līdz noteiktā rezultāta sasniegšanai.

Nodokļi Nodokļus ietur darba devējs darba algas 

izmaksas vietā.

Uzņēmējs var reģistrēties par saimnieciskās darbības veicēju 

un nodokļus nomaksāt pats.

Ja uzņēmējs nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, 

tad nodokļus ietur pasūtītājs ienākumu izmaksas vietā.



Darba līgums 

• Darba līgums ir darbinieka un darba devēja rakstiski noslēgta 
vienošanās pirms darba uzsākšanas par veicamo darbu un darba 
samaksu. To pieprasa Darba likums.

• Ar darba līguma palīdzību:

• darbinieks apņemas veikt noteiktu darbu un pakļauties noteiktai 
kārtībai un darba devēja rīkojumiem;

• darba devējs apņemas maksāt nolīgto algu, kā arī nodrošināt drošus 
un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.
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Darba līgumā obligāti jānorāda:

• darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darba devēja 
vārds, uzvārds (nosaukums), reģistrācijas numurs un adrese;

• datums, kad darbinieks sācis strādāt;

• laiks, cik ilgi darbinieks strādās (ja darba līgums noslēgts uz noteiktu 
laiku);

• darba vieta;

• darbinieka profesija atbilstoši Profesiju klasifikatoram un veicamā 
darba raksturojums;

• darba samaksas apmērs un tās izmaksas laiks;

• dienas vai nedēļas darba laiks;

• ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums;

• darba līguma uzteikuma termiņš;

• vai ir noslēgts darba koplīgums un darba kārtības noteikumi.
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• Darba līgumu parasti gatavo 2 eksemplāros. No tiem viens glabājas pie darbinieka, otrs –
pie darba devēja. Ikvienam darbiniekam ir tiesības pieprasīt darba līguma noslēgšanu 
rakstveidā.

• Pastāv 2 darba līguma veidi:

• darba līgums uz nenoteiktu laiku – nav norādīts laiks, uz kuru līgums ir noslēgts;

• darba līgums uz noteiktu laiku – slēdz tikai īpaši noteiktos gadījumos, piemēram, strādājot 
sezonas darbu, veicot gadījuma darbus, aizvietojot kolēģus un citos. Obligāti jānorāda 
termiņš, kad beigsies darba līgums vai arī darba beigšanas apstākļi. Uz noteiktu laiku 
noslēgtais darba līgums nevar būt ilgāks par 5 gadiem.

• Darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, ir tādas pašas tiesības kā 
darbiniekam, ar kuru noslēgts līgums uz nenoteiktu laiku.

• Lai darba devējs noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai, 
noslēdzot darba līgumu, var noteikt pārbaudes termiņu. Pārbaudes termiņš nedrīkst būt 
ilgāks par 3 mēnešiem. Pārbaudes termiņā neieskaita slimošanas un citu laiku, kad 
attaisnojošu iemeslu dēļ darbinieks nav strādājis. 

• Darbinieks un darba devējs, savstarpēji vienojoties, rakstiski var mainīt darba līguma 
nosacījumus.
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• Maksātājs strādā pie diviem darba devējiem 2018.gadā: mēnešalga  
1.darba vietā ir 700 euro (iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, bet 
diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro, jo tāds maksātājam 
nav piemērojams saskaņā ar VID sniegto informāciju par VID 
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu), bet 2.darba vietā –
300 euro. Maksātājam ir divas apgādībā esošas personas.

Piemērs 
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1.darba vieta 2.darba vieta

700 euro (bruto alga) 300 euro (bruto alga)

-77 euro (VSAOI 11%) *23% (IIN likme)

-400 euro (IIN atvieglojums par 2 

apgādībā esošām personām)

= 69 euro (IIN)

= 223 euro (apliekamais ienākums) 300 euro (bruto alga)

*20% (IIN likme) *11% (VSAOI likme)

= 44,60 euro (IIN) = 33 euro (VSAOI)

33 *20% = 6,60 euro (atskaitījumu daļa, 

ko reizina ar 20% IIN likmi)

69-6,60 = 62,40 euro (IIN 2.darba vietā 

kopā)

Neto alga = 700-77-44.60 = 578.40 euro Neto alga = 300-62.40 = 237.60 euro

Atrisinājums 
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• Divas personas strādā uzņēmumā. Viena persona  strādā ar algas 
nodokļu grāmatiņu, un tai ir divi apgādājamie, bet otrs darbinieks 
strādā bez algas nodokļu grāmatiņas, kuram apgādājamo nav. Abām 
personām bruto darba samaksa 600 euro. VID noteicis prognozēto 
mēneša apliekamo ienākumu 0.

Piemērs 
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1.Darbinieks (ar algas nodokļu 

grāmatiņu, 2 apgādājamie)

2.Darbinieks (bez algas nodokļu 

grāmatiņas, apgādājamo nav)

600 euro (bruto alga) 600 euro (bruto alga)

-66 euro (VSAOI 11%) *23% (IIN likme)

-400 euro (IIN atvieglojums par 2 

apgādībā esošām personām)

= 138 euro (IIN)

= 134 euro (apliekamais ienākums) 600 euro (bruto alga)

*20% (IIN likme) *11% (VSAOI likme)

= 26,80 euro (IIN) = 66 euro (VSAOI)

66 *20% = 13,20 euro (atskaitījumu 

daļa, ko reizina ar 20% IIN likmi)

138-13,20 = 124,80 euro (IIN)

Neto alga = 600-66-26,80 = 507,20 euro Neto alga = 600-66-124,80 = 409,20 

euro

Atrisinājums 
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Līgums ar saimnieciskās darbības 
veicēju vai ar jebkādu ārpakalpojumu 

sniedzēju

• Ja tiek noslēgts līgums ar saimnieciskās darbības veicēju vai arī, 
piemēram, uzņēmumu, tiek samaksāts pēc rēķina.
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Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis



LR nodokļu sistēmas aktualitātes 
skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu rakstīšanas kontekstā 

LU Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes 

lektore Mg.oec.Līga Leitāne



• 20 % – gada ienākumam līdz 20 000 euro;

• 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 000 euro, bet 
nepārsniedz 55 000 euro;

• 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.

Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā 
ienākuma, ir:



• 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 euro;

• 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro.

Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša 
apliekamā ienākuma, ir:



• Ja nodokļa maksātāja taksācijas gada ienākums pārsniedz 
20 000 euro (mēneša ienākums – 1667 euro), ienākuma daļu, kas 
pārsniedz 20 000 euro (1667 euro), var samazināt par attaisnotajiem 
izdevumiem un likumā noteiktajiem atvieglojumiem tikai tad, ja ar 
nodokļa maksātāja gada ienākumiem līdz 20 000 euro (1667 euro) 
nepietiek, lai segtu minētos atskaitījumus.

• Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atmaksu likumā noteiktajos gadījumos un apmērā veic, piemērojot 
nodokļa likmi 20 % apmērā.

• Ja nodokļa maksātājs ir persona, uz kuru attiecas citas valsts sociālās 
apdrošināšanas sistēma, un tā gūtais algota darba ienākums mēnesī 
pārsniedz 4583 euro mēnesī, ienākuma izmaksātājs pārsniegumam 
piemēro nodokļa likmi 31,4 % apmērā.

Nosacījumi



• Taksācijas gada laikā darba vietā, kur iesniegta algas nodokļa 
grāmatiņa, piemēros VID prognozēto mēneša neapliekamo 
minimumu;

•

• Diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots par taksācijas 
gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju

Neapliekamais minimums 



VID prognozētais neapliekamais minimums



2018 3 000 euro (250 euro mēnesī)

2019 3 240 euro (270 euro mēnesī)

2020 3 600 euro (300 euro mēnesī)

Neapliekamais minimums pensionāriem



• GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur

• K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

• K = (GNMmax – NMmin x 12) / (AImax – AImin);

• GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;

• NMmin – minimālais mēneša neapliekamais minimums;

• GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums;

• AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais 
apmērs;

• AImin – gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram 
piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

• AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro 
tikai minimālo gada neapliekamo minimumu.

Gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru 
aprēķina, izmantojot šādu formulu:



2016 2017 2018 2019 No 2020

minimālais mēneša neapliekamais
minimums mēnesī 

75 60 0 0 0

maksimālais gada neapliekamais
minimums gadā 

1200 1380 1560 1740 1920

maksimālais gada neapliekamais
minimums mēnesī 

100 115 200 230 250

gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz
kuram piemēro maksimālo gada
neapliekamo minimumu

4560 4800 5280 5280 5280

mēneša apliekamā ienākuma apmērs, līdz
kuram piemēro maksimālo gada
neapliekamo minimumu

380 400 440 440 440

Gada apliekamā ienākuma apmērs, virs
kura piemēro tikai minimālo gada
neapliekamo minimumu:

12000 13200 12000 13200 14400

Mēneša apliekamā ienākuma apmērs, 
virs kura piemēro tikai minimālo gada
neapliekamo minimumu

1000 1100 1000 1100 1200

KOEFICIENTS 0.0403 0.0786 0.3571 0.3485 0.3289



• Sākot no 2018.gada 1.jūlija personai turpmāk ir piemērojams 
nodokļa atvieglojums par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā:

•

• ir bērns vecumā līdz 3 gadiem,

• 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadiem vai līdz 24 gadiem, no kuriem 
vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina 
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu,

• ir 5 bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr 
bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu.

Nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām 
personām



• 2018. gadā 200 euro mēnesī;

• 2019. gadā 230 euro mēnesī;

• 2020. gadā 250 euro mēnesī

Atvieglojums par apgādībā esošām personām 



 

 

 

Kopsumma nedrīkst pārsniegt 50% 

no apliekamā ienākuma, bet ne 

vairāk kā 600 € gadā 

   Ierobežojumu par izglītības un 

medicīnas pakalpojumiem attiecina 

arī uz ģimenes locekļiem 

 

 

 

 
Kopsumma nedrīkst pārsniegt 10% 

no taksācijas gada apliekamā 

ienākuma, bet ne vairāk kā 4 000 € 

taksācijas gadā 

Ziedojumi vai dāvinājumi 

Ziedojumi vai dāvinājumi politiskām partijām 

Izdevumi par nodokļa maksātāja un ģimenes 

locekļu izglītības, medicīnas un ārstniecisko 

pakalpojumu izmantošanu, t.sk. 

zobārstniecības pakalpojumiem un plānveida 

operācijām 

 

Iemaksas privātajos pensiju fondos 

Dzīvības apdrošināšanas prēmiju 

maksājumi 

 

Attaisnoties izdevumi 



Nodokļu prasību izpausmes 
naudas plūsmā un PZA
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PVN maksātājs un PVN nemaksātājs 

PVN MAKSĀTĀJS PVN NEMAKSĀTĀJS 

IZRAKSTOT RĒĶINUS UN PAVADZĪMES, 
PVN NORĀDA.

PĒRKOT PRECES UN PAKALPOJUMUS, 
PVN SUMMU, KAS NORĀDĪTA RĒĶINOS 
UN PAVADZĪMĒS, IESKAITA 
PRIEKŠNODOKLĪ.

IR TIESĪBAS UZ PRIEKŠNODOKLI.

JA PVN REVERSIE DARĪJUMI –
NORĒĶINOS STARP PVN MAKSĀTĀJIEM 
PVN SUMMA NETIEK SAVSTARPĒJI 
PĀRSKAITĪTA.

IZRAKSTOT RĒĶINUS UN PAVADZĪMES,
PVN NENORĀDA.

PĒRKOT PRECES UN PAKALPOJUMUS. 
PVN SUMMU PIESKAITA KLĀT PIE PRECES 
UN PAKALPOJUMA VĒRTĪBAS.

NAV TIESĪBAS UZ PRIEKŠNODOKLI.

JA PVN REVERSIE DARĪJUMI –
NORĒĶINOS STARP PĀRDEVĒJU (PVN 
MAKSĀTĀJU) UN PIRCĒJU (PVN 
NEMAKSĀTĀJS) PVN SUMMA TIEK 
PĀRSKAITĪTA DARĪJUMA IETVAROS. 39



Piemērs – PVN maksātājs 

UZŅĒMUMAM IR SĀKUMA ATLIKUMS 200 EURO.
Uzņēmums iegādājas materiālus par 30 euro + 21 % PVN 6.30 euro. PVN MAKSĀTĀJS 
IZRAKSTA RĒĶINU 100 EURO +21 EURO PVN.
PVN valsts budžetā jāmaksā = 21-6.30= 14.7 euro
Peļņa no darījuma = 100-30= 70 euro
Naudas plūsma 

1 2
Sākuma atlikums 200 284.7
Realizācijas 
ieņēmumi 100
PVN 21
KOPĀ NAUDAS 
IEŅĒMUMI 121
Preču iegādes 
izdevumi 30
PVN kā 
priekšnodoklis 6.3
PVN valsts budžetā 14.7
Kopā naudas 
izdevumi 36.3 14.7
Beigu atlikums 284.7 270
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Piemērs - PVN  nemaksātājs 
UZŅĒMUMAM IR SĀKUMA ATLIKUMS 200 EURO.
Uzņēmums iegādājas materiālus par 30 euro+21 % PVN 6.30 euro. PVN MAKSĀTĀJS IZRAKSTA 
RĒĶINU 121 EURO.

PVN valsts budžetā nav  jāmaksā, jo uzņēmums ir PVN nemaksātājs 
Peļņa no darījuma = 121-36.3= 84.7 euro
Naudas plūsma 

1 2
Sākuma atlikums 200 284.7
Realizācijas ieņēmumi 121

KOPĀ NAUDAS 
IEŅĒMUMI 121
Preču iegādes 
izdevumi 36.3

Kopā naudas 
izdevumi 36.3 0
Beigu atlikums 284.7 284.7
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Naudas plūsmas piemēri
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Piemērs, SIA, ražošanas uzņēmums , PVN nemaksātājs 

Notikums Naudas plūsma PZA

Naudas līdzekļu atlikums kontā  = 3000 euro Sākuma saldo 3000 
euro

Uzņēmums pārdod preces par 10 000 euro, no tiem 8000 euro
samaksāti, bet 2000  euro pircējs ir parādā.

Realizācijas ieņēmumi 
8000 euro

Neto 
apgrozījums 10 
000 euro

Iegādātas izejvielas par 7000 euro, t.sk., PVN, par kurām 
samaksāts. Preču ražošanai  izlietots 4000 euro, atlikums 
noliktavā = 3000 euro.

Izejvielu iegāde par 
7000 euro

Izejvielu
izmaksas  par 
4000 euro

Iegādāta iekārta par 5000 euro, t.sk. PVN, bet nolietojums 
attiecīgajā periodā ir 1000 euro.

Iekārtas iegāde par 
5000 euro

Nolietojums = 
1000 euro

Aprēķināta darba samaksa - 2800 euro, izmaksāta darba 
samaksa – 1000 euro.

Izmaksāta darba 
samaksa  -1000 euro

Darba samaksa –
2800 euro

Uzņēmums paņem kredītu 11 000 euro apmērā. 11 000 euro

Tiek samaksāti kredīta procenti – 1500 euro un pamatsumma 
2000 euro.

3500 euro % izdevumi 1500 
euro

Naudas līdzekļu atlikums 3000+8000-7000-
5000-1000+11000-
3500 =5500 euro

10000-4000-
1000-2800-1500 
= 700 euro
(PEĻŅA)
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Piemērs, SIA, ražošanas uzņēmums, PVN maksātājs

Notikums Naudas plūsma PZA

Naudas līdzekļu atlikums kontā = 3000 euro Sākuma saldo – 3000 
euro

Uzņēmums pārdod preces par 10 000 euro, t.sk. PVN 21 %, no 
kuriem 8000  euro samaksāti, bet 2000 euro pircējs ir parādā.

Realizācijas ieņēmumi 
– 8000 euro

Neto 
apgrozījums 
8264,46 euro

Iegādātas izejvielas par 7000 euro +PVN  21 %, par kurām 
samaksāts. Preču ražošanai  izlietoti 4000 euro, atlikums 
noliktavā – 3000 euro.

Izejvielu iegāde –
8470 euro

Izejvielu
izmaksas  4000 
euro

Iegādāta iekārta par 5000 euro, t.sk. PVN 21 %, bet nolietojums 
attiecīgajā periodā  ir 1000 euro.

Iekārtas iegāde – 5000 
euro

Nolietojums 
1000 euro

Aprēķināta darba samaksa 2800 euro, izmaksāta darba samaksa 
1000

Izmaksāta darba 
samaksa 1000 euro
apmērā

Darba samaksa 
2800 euro

Uzņēmums paņem kredītu 11 000 euro apmērā. 11 000 euro

Tiek samaksāti kredīta procenti - 1500 euro un pamatsumma  -
2000 euro.

3500 euro % izdevumi 1500 
euro

Naudas līdzekļu atlikums 3000+8000-8470-
5000-1000+11000-
3500 = 4030 euro

8264,46-4000-
1000-2800-1500 
= -1035,54 euro
( ZAUDĒJUMI)
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Paldies par uzmanību!


