
Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts 
– tvērums un izaicinājumi 

Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācija, zvērināts advokāts, CAMS 



Ko paredz likums? 

TIKAI fiziskas 
personas –

mikrouzņēmuma 
nodokļa maksātāji

1
NAV PVN 

maksātājs (< 40 
000 EUR gadā 

ienākumi) 

2
Katru ienākošo 
summu kontā 

automātiski bloķē
40% apmērā, vēlāk 
piemēro attiecīgi 
25 vai 40% likmi 

3



SKAITS

MUN maksātāji Potenciāls

~ 9000 ~ 15 000 

~ 3000 klientu šobrīd (1 banka – LHV) 

~ plāno 100 000 (visi 
pašnodarbinātie, kas nav PVN 
maksātāji), bet ar citu modeli nekā 
LV un EE



Pārāk mazs 
potenciālo lietotāju
skaits, MUN režīms 
– izdevīgs ļoti 
nelielam personu 
lokam

Augstas izmaksas 
pret klientu skaitu 
ieviest: no 50 000 –
80 000 euro katrā 
bankā 

Tehnoloģiski 
sarežģīti ieviešams, 
jo paredz, ka visi 
kontā ienākošie 
maksājumi 
bloķējami

Kāpēc nav kā pakalpojums visās bankās?  



Viena banka uzsāks ieviešanu

Vēl būs jāsaņem uzrauga atļauja

Jāizveido saslēgums ar VID

Paredzam, ka būs lietojams ar Q3 vai Q4



Nekāds konts pats par sevi nerisina nodokļu
sistēmas jautājumus – jāzina, cik maksāt, kā un kurš
to sarēķina. Konts nerēķina!

Ja jāpiemēro PVN un jāatskaita izdevumi, 
priekšnodoklis, netiek izmantots saimnieciskās 
darbības izmaksu normas (izdevumu uzskaites 
vietā), tad nekāds konts nepalīdzēs. 



Banka izveido speciālu procesu un izveido saziņas kanālus ar 
VID. Pielāgots specifisks risinājums 

Persona reģistrējas VID, atver kontu bankā, apzīmē to kā SDI 
kontu 

No katra maksājuma, kas ienāk kontā, tiek bloķēti 40%, banka 
nosūta VID informāciju par to, saņem atpakaļ faktiski 
ieturamo summu – 25% vai 40%. Ietur. Atlikumu atbrīvo

Visu klientu kontos ieturētos maksājumus apkopo un 
pārskaita uz Valsts kasi, VID iesniedzot attiecīgu atskaiti 
(sarakstu)

Ja izmantotu e-rēķinu procesu, šo varētu piemērot jebkura banka nekavējoties, rīkojoties
tāpat kā, piemēram, iedzīvotāju telekomunikāciju operatoru rēķinu gadījumā, tomēr
negarantētu, ka kontā ir nauda. Likumā šobrīd paredzētais paredz kontā naudu automātiski
rezervēt

Darbības shēma 
tāda pati kā 
Igaunijā.

Problēma –
neiekļaujas 
standarta 
maksājumu 
procesā, jāveido 
jauns process 



Ko var uzlabot? 

Paplašināt piemērošanu uz pašnodarbinātajiem, ieviešot 
izdevumu normas

Izmantot e-rēķinu pieeju, nebūvējot jaunu risinājumu 
maksājumiem, kā tas ir šobrīd

Juridiskām personām – VID izsniedz e-rēķinu bankai, banka 
samaksā  no klienta konta bez viņa iesaistes katrā reizē 



• Vismaz viena banka nodrošinās saimnieciskās darbības ieņēmumu konta 
pakalpojumu (tāpat kā Igaunijā), tomēr nodokļu likumu prasības veidotas 
tā, ka ir mazs lietotāju loks

• Bankas ir gatavas ieviest maksājumu risinājumus vienkāršotiem nodokļu 
režīmiem, ja:
• Valsts pati izdomā, kas tie būs par nodokļu režīmiem un kā nodokli 

rēķinās
• Aprēķins ir automatizējams (formula)
• Nav jābūvē unikāli risinājumi maksājumu procesam (izmanto e-

rēķinus, zibprasījumus)



Paldies par uzmanību!


