
Izaudzē, 
pārstrādā,
pārdod

Ilga Cābule Priekuļu
pagastā audzē ogu fizāļus, tos
pārstrādā un  kā   biedrības
“Slow Food Straupe” biedre  tir-
go gan  Straupes Lauku labumu
tirdziņā, gan piedāvā restorā-
niem. Viņa arī gatavo sīrupu,
brūkleņu, fizāļu, melleņu, meža
zemeņu, bumbieru ievārījumus,
tomātu sulu, mārrutkus un audzē
zaļumus un garšaugus.
“Grāmatvedību varētu kārtot arī

pati, bet, ja es varu nopelnīt un
samaksāt par pakalpojumu kom-
petentam grāmatvedim, tas ir iz-
devīgāk. Man nav jātērē laiks, lai
visu kārtotu un sekotu līdzi iz-
maiņām,” viedokli pauž Ilga.
Viņa atzīst, ja nebūtu reģistrēju-

sies kā pašnodarbinātā, savu iz-
audzēto un saražoto nevarētu
pārdot veikaliem, restorāniem.
“To, kā strādāju, kontrolē
Pārtikas un veterinārais dienests.
Taču juridiskas personas neielai-
dīsies darījumā ar tādu, ar kuru
nevar norēķināties tā, kā šodien
uzņēmējdarbībā pieņemts,” saka
pašnodarbinātā un uzsver, ka,
protams, vienkāršāk ir būt darba
ņēmējam, kur visu izdara un iz-
rēķina citi uzņēmuma speciālisti.
“Man jāstrādā ar galvu, jādomā,
ko un kā darīt, jārēķina, kas izde-
vīgi, kas ne. Man brīvība ir dār-
gāka, jo varu pati  lemt, kad, ko
un cik daudz darīt. Tikai laimīgi
cilvēki maksā nodokļus par sa-
viem vaļaspriekiem, citi vienkār-
ši strādā un pelna naudu,” pārdo-
mas izsaka I.Cābule un uzsver,
ka reizēs, kad kaut kas neizdo-
das, viņai nav neviena, kam pār-
mest par neveiksmi.

“Pieprasījums tam, ko izaudzē-
ju un saražoju, ir lielāks, nekā
varu piedāvāt,” bilst mājražotā-
ja. 

Sniedz citiem 
pakalpojumus

MārtIņš eglītIs jau
gadus piecus ir pašnodarbinātais.
Pirms tam strādāja kādā uzņēmu-
mā. “Sākās krīze, iespēja nopel-
nīt bija meža darbos. Maksāju
mikrouzņēmuma nodokli, tas
nav liels,” stāsta Mārtiņs. Viņš ar
savu traktoru sniedz pakalpoju-
mus mežizstrādes firmām. “Sā -
kumā arī man bija strādājošie.
Tad zāģējām mežus. Tagad esmu
viens, jo vienkārši nav, kas strā-
dā. Nopelnīt varu, uz ārzemēm
nav jābrauc,” pastāsta Mārtiņš,
kurš dzīvo Cēsu novadā.

Viņš grāmatvedības kārtošanai
izmanto profesionāļa pakalpoju-
mus, jo pārliecinājies, ka nav
vērts lauzties nezināmajā un tērēt
laiku.

“Par padarīto izrakstu rēķinus,
saņemu samaksu, tad samaksāju
nodokļus, vērtēju, ko varu atļau-
ties. Uzturēt tehniku nav lēti.
Gadās laiks, kad laikapstākļi ne-
ļauj strādāt, ar to arī jārēķinās,”
pārdomās dalās vaivēnietis. Viņš
uzsver, ka izvairīties no nodok-
ļiem nemaz nav iespējams, jo fir-
mas skaidrā naudā nemaksā un
visi ieņēmumi ir redzami. Pirms
pāris gadiem gan bijis gadījums,
kad partneris nesamaksāja nopel-
nīto. “Pašam jādomā, kam uzti-
cēties, kam ne,” bilst pašnodarbi-
nātais.

Iesācējam
piemērots
statuss

Vecpiebaldziete aIva
Nebare ir dizainere. “Strādā -

ju algotu darbu, apnika braukāt,
nolēmu pati uzsākt uzņēmējdar-
bību. Pabeidzu kursus, tur arī sa-
pratu, ka man piemērotākais ir
pašnodarbinātās statuss. Pati va-
ru plānot laiku, darīt tik, cik vē-
los,” saka Aiva. Viņa arī izmācī-
jās par drēbnieci, rada un šuj ap-
ģērbu, kā arī darina oriģinālus in-
terjera priekšmetus un izstrādā
risinājumus.
“Esmu iesniegusi pirmo ceturk-

šņa atskaiti. Sagatavot nebija
viegli, VID mājaslapa iesācējam
ir sarežģīta, bez konsultācijām
visu izdarīt pareizi nemācētu.
Vienmēr taču, kad sākam darīt
ko jaunu, jāmācās, šoreiz tas bija
aizpildīt pareizi pārskatus VID.
Labi, ka paziņu lokā ir grāmatve-
de, kura pirmajā reizē ļoti daudz
palīdzēja,” pastāsta vecpiebal-
dziete.

Par darba trūkumu Aiva sūdzē-
ties nevar, viņas klienti nav tikai
Latvijā. “Saprotu, ka pašnodarbi-
nātā statuss man ir pagaidām.
Iesācējam tas ir ļoti labs. Gribu
dzīvot un strādāt godīgi. Nodokļi
– tas ir ieguldījums nākotnē,” sa-
ka uzņēmēja. q
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“Pašnodarbinātas perso-
nas statuss nozīmē ne tikai lielā-
ku rīcības brīvību, bet arī atbildī-
bu – ja par algoto darbu strādājo-
šo nodokļu samaksu rūpējas dar-
ba devējs, tad pašnodarbinātajam
par to jādomā pašam,” uzsver
pie redzējusī grāmatvede Biruta
Mežale un atgādina, ka savulaik
pašnodarbināto statuss bija kā pa-
mudinājums un iespēja mazajiem
ražotājiem, pakalpojumu sniedzē-
jiem legalizēt savu darbību, mak-
sāt nodokļus, bet nereģistrēties kā
juridiskām personām. 

“Taču atskaišu sistēma, grā-
matvedība ir analoga kā, piemē-
ram, zemnieku saimniecībām,
kas ir juridiskas personas,” bilst
B. Mežale un pastāsta, ka ir dau-
dzi, kuri paši mēģina kārtot grā-
matvedību un nepārtraukti kon-
sultējas. “Tad nenospiež vienu
taustiņu tastatūrā pareizi, tad citu,
un nekas nesanāk. Ja ikdienā to
nedari, nav tik vienkārši. Diem -
žēl saņemt konsultāciju VID arī
nav tik vienkārši, jo ne visiem ir
e-pasts,” stāsta B. Mežale. Un ik-
dienā gadās visdažādākās situāci-
jas. Tikko visi pašnodarbinātie
EDS sistēmā saņēmuši paziņoju-
mu, ka jāiesniedz pašnodarbinātā
ziņojums. Arī pensionāri, kuriem
tas nav jādara, tāpat patentmaksā-
tāji. “Cilvēki ir stresā, ko neesmu
izdarījis. Gada sākumā tāpat bija
paziņojums par PVN. Tas rada
nevajadzīgu satraukumu un arī
neizpratni,” pārdomās dalās B.
Mežale.  

Biroja grāmatvede Ance
Mežale ieskicē pašnodarbinātā
ikdienu. Uz pašnodarbināto attie-
cas divi nodokļi – iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis (IIN), kas jā-
maksā pilnīgi visiem saimniecis-
kās darbības veicējiem, un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas  jeb sociālais nodoklis.
Viņa skaidro, ka nevar pašnodar-
binātajam pateikt, cik viņš sa-
ņems uz rokas, jo valsts noteik-
tais neapliekamais minimums ir
atkarīgs no dažādiem kritērijiem
– apgādājamo skaita un citiem.
“Daudzi nesaprot, ka VID nodok-
ļu grāmatiņa jāiesniedz ir pašam
un tā nav papīra formātā, bet
elek troniska. Katram jābūt inter-
netbankai, lai ieietu VID sistēmā
un reģistrētos. Ja nodokļu grāma-
tiņa elektroniski nav iesniegta,
tad neapliekamais minimums ne-
pienākas, bet daudzi to nezina. Ja
nekas nepienākas, tad no ieņēmu-
miem, kas vienādi ar minimālo
algu, pēc nodokļu nomaksas pa-
liek  ap 300 eiro.

Ir firmas, kurām pašnodarbi-
nātie sniedz pakalpojumus. Fir -
mām ir izdevīgi pirkt viņu pakal-
pojumu, jo nav jāmaksā darba
de vēja sociālais nodoklis. Ne ma-
zums ir gadījumu, kad darbinieku
it kā pieņem darbā, bet liek reģis-
trēties kā pašnodarbinātajam un

pašam maksāt nodokļus. Pašno -
darbinātais izraksta rēķinu par
pakalpojumu un saņem samaksu.
Viņš nedrīkst strādāt firmā dien-
dienā, bet, piemēram, veikt ga-
baldarbus. Pašnodarbinātajam pa-
šam jākārto sava  grāmatvedība,
bet viņš saņem vairāk naudas, var
arī norādīt izdevumus. Gada bei-
gās samaksā iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli, ”  stāsta A.Mežale.

Pēdējā laikā, līdz ar reversā
PVN ieviešanu, firmas, kurām
pašnodarbinātie, piemēram, zāģe-
ri, sniedz pakalpojumus, vēlas,
lai viņi kļūst arī PVN maksātāji,
jo tā ir ērtāk. “Bet daudzi pašno-
darbinātie nezina, ka  patiešām
viņu ienākumos nekas nemainās,
bet  vēl  ir jākārto PVN atskaite.
Ja to neizdara, atnāk VID paziņo-
jums par parādu. Sodi nav mazi,”
pastāsta grāmatvede.  Pašnodar -
binātais drīkst gadā pelnīt līdz
300 tūkstošiem eiro. Kad sa-
sniedz 40 tūkstošu peļņu, jākļūst
par PVN maksātāju. Ja eksporta
darījumi, jau no desmit tūksto-
šiem. 

Tā kā pašnodarbinātais pats
atbildīgs par visu valsts noteikto
nodokļu samaksu, viņam ir tiesī-
bas izvēlēties un reizi gadā arī
mainīt savu darbības formu jeb
citiem vārdiem – nodokļu maksā-
šanas veidu.  

“Pašnodarbinātie var  arī pie-
ņemt darbā darbiniekus. Bet ne
vairāk par pieciem, un par viņiem
jāmaksā visi nodokļi,” atgādina
A.Mežale un uzsver, ka diemžēl
prakse rāda, ka pašnodarbinātais
kā darba devējs nespēj ne samak-
sāt algas, ne nodokļus.  

B. Mežale vērš uzmanību, ka
līdz šim daudziem pašnodarbinā-
tajiem, kaut viņi strādāja, nekrā-
jās darba stāžs. “Par pensiju ne-
domājam. Samaksātais sociālais
nodoklis dos kaut nelielu drošību
vecumdienās. Saprotu, ka nodok-
ļus samaksāt ir grūti, bet par nā-
kotni  jādomā katram pašam. No
sociālo iemaksu apmēra ir atkarī-
ga  nākotnes pensija. Pat ja šo -
brīd šķiet izdevīgi veikt mazas
sociālās iemaksas vai neveikt tās
nemaz, ilgtermiņā šāda pieeja var
nozīmēt vecumdienas uz naba-
dzības sliekšņa. Ar sociālo no-
dokli, ko samaksā pašnodarbinā-
tais, viņam  neveidojas pienācīgs
pensijas kapitāls,  daudzi pat to
neapzinās.” pārdomās dalās B.
Mežale un atzīst, ka nodokļu
slogs ir liels, ja tas būtu samērī-
gāks, arī maksātāju būtu vairāk
un iegūtu gan cilvēki, gan valsts.
Pašnodarbinātie var veikt brīv-
prātīgās sociālās iemaksas. Ja
mē  neša ieņēmumi bieži nesa -
sniedz 430 eiro, no kuriem obli-
gāti jāmaksā sociālās iemaksas,
var  reģistrēties brīvprātīgai so-
ciālo iemaksu veikšanai. Tās vei-
dos   pensijas 1. un 2. līmeņa ka-
pitālu jeb tā dēvēto valsts pensi-
ju, līdz ar to palielinot savas izre-
dzes uz pārtikušākām vecumdie-
nām. Vēl var veikt iemaksas pen-
siju 3. līmenī jeb privātajos pen-
siju fondos.  “Diemžēl ik pa lai-
kam vēl tiek sētas šaubas, ka nā-
kotnē pensiju nebūs, kāds tam arī
notic un dzīvo šodienai,” bilst
pieredzējusī grāmatvede. q

SIA “B. Mežales Grāmatvedības
Konsultāciju Birojs”  klientu 
vidū ir daudzi pašnodarbinātie.
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Pašnodarbināta persona var
izvēlēties vairākus veidus, kā
maksāt nodokļus:
nmaksājot patentmaksu;
nmaksājot valsts obligātās 
sociālās apdrošināšanas 
iemaksas (VoSaI) un 
iedzīvotājuienākuma nodokli
(IIN);
nmaksājot mikrouzņēmuma 
nodokli.

Ja pašnodarbinātais maksā
VoSaI un IIN, tad IIN viņam jā-
maksā vienu reizi gadā 20% ap-
mērā no saviem kopējiem ienā-
kumiem (nodoklis būs mazāks,
ja tiks iesniegta ienākumu dekla-
rācija, kurā norādīti attaisnotie
izdevumi, piemēram, par medi-
cīnas pakalpojumiem vai studi-
jām). Savukārt VoSaI obligāti
jāmaksā vienu reizi ceturksnī,
taču tikai par tiem mēnešiem,

kuros ienākumi sasnieguši mini-
mālo algu jeb vismaz 430 eiro
mēnesī.

Tātad, ja pašnodarbinātas
personas ienākumi kādu mēnesi
ir bijuši mazāki par 430 eiro, so-
ciālais nodoklis par šo mēnesi
nav jāmaksā, savukārt, ja ienā-
kumi bijuši lielāki, pašnodarbinā-
tais var brīvi izvēlēties maksāt
nodokli no 430 eiro vai lielākas
summas.

uzziņai

šī gada pirmā ceturkšņa
beigās Valsts ieņēmumu die-
nestā (VID) bija reģistrēta 21
121 pašnodarbinātā persona
jeb par 84,4% vairāk nekā
2017. gada beigās, liecina VID

informācija.  Pagājušā gada
beigās bija reģistrēta 11 451
pašnodarbinātā persona, kas
veic valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemaksas.
Savukārt 2017. gada pirmajā
ceturksnī bija reģistrētas 8522
pašnodarbinātās personas.

fakti

nLai garšo! Priekuliete ilga Cābule (no labās) Straupes lauku labumu
tirdziņā.
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