
Nodokļa veids Nodokli aprēķina

Pārskats un 
iesniegšanas 

termiņš

Nodokļa 
samaksas 
termiņš

Ienākums  < 500 EUR 10% no faktiskā ienākuma

a) Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas 
invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – 
valsts speciālās pensijas saņēmējs) maksā 
nodokli 31.07% no brīvi izvēlētas summas, kas 
nav mazāka par minimālo algu (šogad 500 EUR) 
plus pensiju apdrošināšanu 10% no starpības - 
faktiskie ieņēmumi mīnus izvēlētais iemaksu 
objekts

Gada ienākumu 
deklarācija, 

iesniedz no  no 
taksācijas gadam 

sekojošā gada 
01.03 līdz 01.06 

a) līdz 15.03; 15.06; 
15.08; 15.11 maksā 

aprēķināto IeIeN 
avansu                         

b) Līdz taksācijas 
gada 15.06 maksā 
gada deklarācijā 

aprēķināto nodokļa 
summu. Ja tā 

pārsniedz 640 EUR, 
tad nodokli var 

maksāt trīs daļās līdz 
16.06; 16.07; 16.08

Pašnodarbinātā (saimnieciskā darba veicēja) nodokļi

Paskaidrojums

Ienākums= Ieņēmumi - izdevumi

Līdz ceturksnim 
sekojošā mēneša 

17. datumam 
iesniedz 

pašnodarbinātā 
ziņojumu.

Līdz ceturksnim 
sekojošā mēneša 23. 
datumam samaksā 
aprēķināto nodokli

IeIen (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

20% no ienākumaIenākums >50 EUR, bet < 20004 EUR

b)Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, 
kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju 
(arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem 
noteikumiem vai priekšlaicīgi) 29.36% no brīvi 
izvēlētas summas, kas nav mazāka par 
minimālo algu (šogad 500,00 EUR) plus pensiju 
apdrošināšana 10% no starpības - faktiskie 
ieņēmumi mīnus izvēlētais iemaksu objekts

Ienākums >500 EUR

VSAOI darba algai (ja algo kādu 
darbinieku)                                                  
darba alga (ja algo kādu darbinieku) 
Nekustamā īpašuma nodoklis 
pamatlīdzekļu nolietojums

Izdevumi

 Izdevumu summa aprēķinā ne vairāk kā 80% no 
ienākumiem (saimnieciskās darbības izdevumu 
ierobežojuma apmēru nepiemēro maksātājiem par 
pirmo taksācijas gadu, kurā reģistrēta saimnieciskā 
darbība, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par 
gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts 
likvidācijas process.)                                                  
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likuma 6. panta 2. daļu par 2020. un 
2021. gadu šo normu nepiemēro.

Ienākums = Ieņēmumi - izdevumi

Izdevumus iekļauj aprēķinā 100%

 23% no ienākuma (no pārsnieguma)Ienākums> 20004 EUR, bet < 62800 EUR

31.4% no ienākuma (no pārsnieguma)Ienākums> 62800 EUR

materiāli                                                   
biroja izdevumi                                      
komunālie maks.                                      
degviela                                                        
un citi ko var izmantot saimn.darbībā

50 EURIenākums nav vai <= 50 EUR


