
Autoratlīdzības (AA) saņēmēja izvēles laika periodā no 01.07.2021.–31.12.2021., ja autoratlīdzību nesaņem no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas

Nr. p. k. Apraksts AA saņēmējs 1 AA saņēmējs 2 AA saņēmējs 3

1. Vai ir obligāts pienākums reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam?
Autoratlīdzības saņēmējs drīkst nereģistrēties un neveikt 

iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais
Jā Jā

2. Vai ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (jā/nē) un, to izmantojot, saņem autoratlīdzību? Nē Jā Jā

3.
Ja ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs,  

tad kādā nodokļu maksāšanas režīmā strādā — vispārējā (IIN + VSAOI) vai MUN?
x

Vispārējais režīms (IIN + VSAOI) — nodokļu 
aprēķināšanu un iemaksas veic pats AA saņēmējs

MUN — aprēķina un iemaksas  
veic pats AA saņēmējs

4. Vai izmanto autoratlīdzības režīmu (pārejas periods 01.07.2021.–31.12.2021.)? Jā Nē Nē

5.
Vai drīkst piemērot nosacītās izdevumu normas (25% vai 50%)  

vai arī faktiskos izdevumus (ir pamatots ar rēķiniem, čekiem, kvītīm)?
Nē Jā Nē

6. Kādu IIN likmi piemēros autoratlīdzības summai?

(1) ieņēmumiem līdz 25 000 eiro — 25%;
(2) ieņēmumiem virs 25 000 eiro, ja šāda informācija 

izmaksātājam būs pieejama — 40%
Var veidoties pienākums AA saņēmējam, iesniedzot 
Autoratlīdzības deklarāciju, papildus piemaksāt IIN.  

AA pašam jārēķina līdzi un jārezervē (jāplāno)  
tam naudas līdzekļi.

IIN aprēķina, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju, un 
maksā pats autors

(1) ieņēmumiem līdz 25 000 eiro — 
25%;

(2) ieņēmumiem virs 25 000 eiro,  
ja šāda informācija izmaksātājam 

būs pieejama — 40%

6.1. Vai IIN progresija var tikt piemērota? 
Jā, ja izpildās progresijai noteiktie kritēriji:

n  ieņēmumiem virs 25 000 eiro  
(pārsnieguma daļai) IIN 40%

Jā, ja izpildās progresijai noteiktie kritēriji:
n  gada ienākumam līdz 20 004 eiro — 20%  

(mēnesī 1667 eiro)
n  gada ienākuma daļai no 20 004 eiro līdz 

62 800 eiro — 23% (mēnesī > 1667,01 < 5233,33 eiro)
n  Gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro — 

31% (mēnesī > 5233,33eiro)

Jau tiek piemērota pa ceturkšņiem, 
ja saimnieciskā darbība kā MUN 

maksātājam reģistrēta pēc 
2021. gada 1. ceturkšņa

7. Vai būs jāpiemaksā minimālās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas? Jā, ja izpildīsies kritēriji Jā, ja izpildīsies kritēriji Jā, ja izpildīsies kritēriji

8. Piemērs ar skaitļiem   Jūlijs Augusts Septembris Ceturksnī kopā  

8.1. Līgumā noteiktā autoratlīdzība (ieņēmumi), eiro 400,00 400,00 800,00 700,00 1900,00 400,00

8.2. Autoratlīdzības izmaksātājs piemēro/nepiemēro attaisnotos izdevumus (jā/nē) Nē Nē Nē Nē x Nē

8.3. Autoratlīdzības saņēmējs piemēro attaisnotos izdevumus (jā/nē) Nē
Jā — nosacīto izdevumu normu  

vai faktiskos izdevumus
Nē

8.4. Autoratlīdzības saņēmējs piemēro attaisnotos izdevumus (piemēram, nosacīto izdevumu normu 25%), eiro x 100,00 200,00 175,00 475,00 x

8.5. Autoratlīdzības izmaksātājs piemēro IIN likmi 25% x x x   x

8.6. Autoratlīdzības saņēmējs piemēro IIN likmi x
IIN aprēķina, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju,  

un maksā pats autors
25% vai 40%, jāievēro MUN likumā 

noteiktā proporcionalitāte

8.7. Autoratlīdzības izmaksātājs aprēķina un ietur IIN, eiro 100,00 x x x x x

8.8. Autoratlīdzības izmaksātājs izmaksā starpību autoram (= autoratlīdzība – ieturētais IIN), eiro 300,00 400,00 800,00 700,00 1900,00 400,00

8.9.
Autoratlīdzības saņēmēja ienākums, VSAOI iemaksu aprēķināšanai  

(ienākums = ieņēmumi – nosacītā izdevumu norma vai faktiskie izdevumi)
  300,00 600,00 525,00 1425,00  

8.9.1.

Vienu reizi ceturksnī (piemēram, līdz 17.10.2021.) autoratlīdzības saņēmējs maksā  
VSAOI 1 reizi ceturksnī, ja ienākums mēnesī ≥ 500,00eiro, VSAOI likme atbilstoši statusam  

un aprēķina un iemaksā VSAOI vismaz no 500,00 eiro;
Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 31,07%;

Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts 
vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 29,36%

No samaksātā MUN:
n  80% novirzīs uz VSAOI;
n  20% novirzīs uz IIN.

0,00 155,35 155,35 310,70
No samaksātā MUN:

n  80% novirzīs uz VSAOI;
n  20% novirzīs uz IIN

8.9.2.
Vienu reizi ceturksnī (piemēram, līdz 17.10.2021.) autoratlīdzības saņēmējs maksā  
papildus VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no starpības, kuru aprēķina  

= faktiskie ienākumi – ienākumi, no kuriem samaksāts VSAOI
  30,00 10,00 2,50 42,50 x

9.
VSAA 1 reizi ceturksnī pārbauda un, ja nepieciešams, aprēķina minimālās VSAOI iemaksas 10% apmērā 

pensiju apdrošināšanai (par katru apdrošināto jābūt ceturksnī nomaksātām minimālajām VSAOI no 
1500,00 eiro). Normatīvos aktos ir noteikti 11 gadījumu, kad šī minimālā VSAOI iemaksa nav jāveic.

  x x x x x

9.1.
Autoratlīdzības saņēmējs maksā VSAOI, ja ienākums mēnesī < 500,00 eiro  

un ir iesniegts VID iesniegums, ka prognozētie ieņēmumi ceturksnī būs zem 1500,00 eiro
  x x x 0,00 0,00

9.2.

Autoratlīdzības saņēmējs maksā papildu VSAOI, ja ienākums mēnesī < 500,00 eiro un nav iesniegts 
VID iesniegums, ka prognozētie ieņēmumi ceturksnī būs zem 1500,00 eiro. 

Starpībai, kuru aprēķina = 1500,00 – ienākums,  
no kā rēķina VSAOI (pilno likmi, piemēram 31,07%), × 10%

Aprēķinot minimālās VSAOI, ņems vērā VID deklarēto 
autoratlīdzības apmēru. Ja tas ir zem 1500,00 eiro, 

tad būs jāveic minimālās VSAOI.*
x x x 7,50*

Aprēķinot minimālās VSAOI, ņems 
vērā VID deklarēto apgrozījumu.  

Ja tas ir zem 1500,00 eiro,  
tad būs jāveic minimālās VSAOI.*
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* Par minimālajām VSAOI iemaksām 10% apmērā pensiju apdrošināšanai jāskatās katra 
situācija atsevišķi. Ja AA saņēmējs ir arī darba ņēmējs, tad situācija var būt citāda.

IIN — iedzīvotāju ienākuma nodoklis
VSAOI — valsts sociālas apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
MUN — mikrouzņēmumu nodoklis

Ienākums = ieņēmumi – nosacītie  
izdevumi vai faktiski izdevumi

A P Z Ī M Ē J U M I
AA — autoratlīdzība


