
Problēmjautājums Paskaidrojums Piezīmes Paskaidrojums Piezīmes

Brīdis, kad tiek uzskaitīti 
ieņēmumi un izdevumi  par 
pakalpojumiem (preci)

Naudas saņemšana vai maksāšana
Saņemts vai sniegts 
pakalpojums (piegādāta prece) 
un izrakstīts rēķins.(pavadzīme)

Tiek saņemts vai 
samaksāts avanss par 
pakalpojumiem (preci)

Tie arī ir ieņēmumi vai izdevumi
Nav ieņēmumu, nav izdevumu- 
tikai iepriekšēja samaksa par 
pakalpojumu (preci)

Līguma par saņemtiem un 
sniegtiem pakalpojumiem 
(par preci) nepieciešamība

Līgums ir nepieciešams, lai būtu 
drošība: vienai pusei, ka 
pakalpojums tiks sniegts un kāds tas 
būs; otrai,kādā termiņā tas tiks 
apmaksāts un cik liela būs samaksa.

*Līgums ir nepieciešams, lai 
būtu drošība: vienai pusei, ka 
pakalpojums tiks sniegts un 
kāds tas būs (prece piegādāta); 
otrai,ka tā  tiks apmaksāts un 
apmaksas lielums                                   
*Līgums ir viens no 
pierādījumiem, ka darījums nav 
fiktīvs 

Nodošanas pieņemšanas 
akta nepieciešamība

Nepieciešams, jo tas ir 
apliecinājums, ka pakalpojums ir 
sniegts paredzētajā apmērā un, ka 
pusēm nav pretenziju vienai pret 
otru. Akts (apliecinājums) var būt 
iekļauts rēķinā

Akts, apliecina, ka pakalpojums 
ir sniegts, precizē apmaksājamo 
summu

1. Kā algu Samaksājot visus algas nodokļus
2. Dividendes Samaksājot UIN

3. Pārdot personīgo īpašumu 
SIA

Pastāv risks, ka to var uztvert kā 
saimniecisko darbību. Ja tas ir 
darījums ar saistītu personu, 
pastāv UIN risks

Grāmatvedība

Ja apgrozījums <300 000 
(iepriekšējā gadā) grāmatvedību var 
kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā. 
Pārsniedzot 300000 grāmatvedība 
jākārto divkāršā ieraksta sistēmā.

Grāmatvedību var kārtot 
pats

Grāmatvedība jākārto divkāršā 
ieraksta sistēmā

Grāmatvedību var kārtot pats, ja ir 
kapitālsabiedrības vienīgais valdes 
loceklis, kurš ir kapitālsabiedrības 
vienīgais dalībnieks. Pārējos 
gadījumos jāvadās pēc 
Grāmatvedības likuma 34. panta

Pārbaudošām 
institūcijām svarīgi vai 
visi ienākumi (ieņēmumi 
mīnus izdevumi) ir pareizi 
uzskaitīti. Līgums ir 
otršķirīgs, bet varbūt 
situācijas, kad līgums tiek 
prasīts, piemēram, lai 
pierādītu, ka darījums 
nav saistīts ar Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu 
legalizāciju un terorisma 
finansēšanu 

Pašnodarbinātais SIA

Pārbaudošās institūcijas pievērš 
lielu uzmanību līgumu esamībai. It 
īpaši, ja darījumā iesaistītās puses 
ir PVN maksātāji. Arī nodošanas - 
pieņemšanas tiek vienmēr 
pieprasīti, jo rēķins par 
pakalpojumu  jāizraksta 15 dienu 
laikā no akta parakstīšanas 
brīža.(Preces piegādi apliecina 
pavadzime)

Naudas "izņemšana"

Brīvos naudas līdzekļus, kas paliek 
pēc nodokļu un citu izdevumu 
samaksas, drīkst pārskaitīt uz 
privāto kontu un tērēt pēc saviem 
ieskatiem


