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Priekšvārds
Šī grāmata ir lielisks palīglīdzeklis pašnodarbinātajām personām, 

kuras veic uzskaiti vienkāršā ierakstu sistēmā. Protams, nosaukums 
«vienkāršais ieraksts» nenozīmē, ka, šādā veidā kārtojot uzskaiti, saim-
nieciskās darbības veicējam ir «vieglāka» dzīve.

Šo grāmatu pašnodarbinātajiem sagatavojusi izcila, vairākos darbos 
sevi apliecinājusi speciāliste, kurai var uzticēties un uz kuras spriedu-
miem var paļauties. 

Nenoliedzami šim materiālam piešķir vērtību praktiskā daļa, jo jeb-
kuram saimniekam ir svarīgi ne vien pārzināt savu rūpalu, bet arī kvali-
tatīvi kārtot uzskaiti un prast sazināties ar pārbaudošajām institūcijām.

Grāmatā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ie-
ņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, aplūkoti biežāk 
maksājamie nodokļi, to aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība. 

Grāmatā atrodami skaidrojumi, piemēri un atbildes uz dažādiem 
jautājumiem, balstoties autores ilggadējā pieredzē un godprātīgajā at-
tieksmē pret savu specialitāti.

Šī grāmata ir labākā dāvana pašnodarbinātajai personai.

Mg. sci. oec. Maija Grebenko,
žurnāla Bilance 

galvenā redaktore
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Go dā tais la sī tāj!
Ikdienā par pašnodarbināto mēs saucam fizisku personu, kas savu 

saimniecisko darbību reģistrējusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID).  
Tomēr plašākā nozīmē terminu «pašnodarbinātais» var attiecināt arī uz 
individuālo komersantu, individuālā uzņēmuma, zemnieku saim nie cī bas 
vai zvejnieku saimniecības īpašnieku, tas ir, uz ikvienu personu, kas 
pati sevi un dažkārt arī citus nodrošina ar darbu, veicot neliela ap mēra 
saimniecisko darbību. 

Grāmatas mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātām personām apgūt 
grā mat vedību vienkāršā ieraksta sistēmā un gūt priekšstatu par paš-
nodarbināto nodokļiem. 

Grā ma tā ap ska tī tas pra sī bas saim nie cis kās dar bī bas uz skai tei, ie ņē-
mu mu un iz de vu mu at spo gu ļo ša na grā mat ve dī bā, kā arī pa mat līdzek ļu 
uz skai tes kār tī ba, ar dar ba sa mak sas ap rē ķi nā ša nu un uz skai ti sais tī tie 
jau tā ju mi. Ap lū ko ti bie žāk mak sā ja mie no dok ļi – no dok ļa ob jek ti, mak-
sā tā ji, kat ra no dok ļa ap rē ķi nā ša nas un dek la rē ša nas kār tī ba. Ap rak-
stī tas ie spē jas paš no dar bi nā ta jām per so nām iz vē lē ties vien kār šo tu no-
dok ļu mak sā ša nas kār tī bu: pa ten tmak su vai mikro uz ņē mu mu no dok li. 
Atjaunotajā izdevumā izklāstīti arī nodokļi autor atlīdzību saņēmējiem, 
parādot atšķirības atkarībā no tā, kādu nodokļu režīmu autori izvēlas.

Paš no dar bi nā to grā mat ve dī bu un no dok ļus reg la men tē dau dzi li ku-
mi un MK no tei ku mi. Orien tē ties nor ma tī vo ak tu da žā dī bā pa lī dzēs to 
sis te ma ti zēts sa raksts grā ma tas 1. pie li ku mā. Pie li ku mos dots pie mērs 
Saim nie cis kās dar bī bas ie ņē mu mu un iz de vu mu uz skai tes žur nā la aiz-
pil dī ša nai, uz skai tī ti bie žāk ne pie cie ša mie grā mat ve dī bas re ģis tri un 
no dok ļu pār ska ti, ap ko po ta in for mā ci ja par ie spē jām iz vē lē ties vien kār-
šo tu no dok ļu ap rē ķi nā ša nas un uz skai tes kār tī bu.

Au to re būs pa tei cī ga par at sauk smēm un kon struk tī viem ie tei ku-
miem, ku rus lū dzu sū tīt pa e-pas tu: in gu na.lei bus@llu.lv.

Lai grā ma ta ir labs pa līgs un ļauj ie tau pīt lai ku, kas ne pie cie šams 
veik smī gai saim nie cis ka jai dar bī bai!

Au to re

Ievads



1.
Grā mat ve dī bas  
kār to ša na  
un or ga ni zā ci ja
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1.1. Pra sī bas grā mat ve dī bai

Vei cot saim nie cis ko dar bī bu, ir pie nā kums kār tot grā mat ve dī bu sa-
ska ņā ar likumu«Pargrāmatvedību». Li kums no sa ka pa mat pra sī-
bas grā mat ve dī bai, tai jā būt:
n uz ska tā mai – uz ska tā mi jā at spo gu ļo vi si saim nie cis kie da rī ju mi 

un īpa šu ma stā vok lis;
n pa tie sai – ne drīkst būt fik tī vi un ne pa rei zi ie rak sti;
n sav lai cī gai – ie rak sti grā mat ve dī bas re ģis tros jā veic ie spē ja mi 

ātr āk pēc saim nie cis kā da rī ju ma, bet ne vē lāk kā 15 dienu laikā 
pēc tā ceturkšņa beigām, kurā attaisnojuma dokuments ir sa-
ņemts vai izsniegts, un obligāti ne vēlāk kā līdz datumam, kad 
iesniedzama mikrouzņēmumu nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa deklarācija, kuru sagatavo par šo pārskata periodu;

n sa pro ta mai – grā mat ve dī ba jā kār to tā, lai grā mat ve dī bas jau tā-
ju mos kva li fi cē ta tre šā per so na va rē tu gūt skaid ru priekš sta tu 
par uz ņē mu ma fi nan si ālo stā vok li un tā saim nie cis ka jiem da rī-
ju miem no teik tā lai ka pe ri odā, kā arī kon sta tēt kat ra saim nie-
cis kā da rī ju ma sā ku mu un iz se kot tā no ri sei;

n pil nī gai – grā mat ve dī bas re ģis tros jā būt ie re ģis trē tiem vi siem 
saim nie cis ka jiem da rī ju miem;

n pa ma to tai ar at tais no ju ma do ku men tiem – ie rak sti grā mat ve-
dī bas re ģis tros jā veic at bil sto ši at tais no ju ma do ku men tiem vai 
naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem, ku ri sa ga ta vo ti 
sa ska ņā ar tiem iz vir zī ta jām pra sī bām.

Latvijā par vērtības mēru lieto nau das vienību eiro. Ja kāds darī-
jums ir veikts citā valūtā, tā summu pār vēr tē eiro, izmantojot Eiropas 
Centrālās bankas (ECB) noteikto valūtas kur su darījuma dienā.

PIEMĒRS
Par automašīnu samaksāti 10 000 ASV dolāri, ECB kurss darījuma dienā 
ir 1,3649 USD/EUR. Tātad darījuma summa, pārrēķinot ir 7326,54 eiro 
(10 000 / 1,3649). Atspoguļojot šo darījumu grāmatvedības dokumentos, 
norāda darījuma summu gan ASV dolāros, gan eiro, bet grāmatvedības re-
ģistros norāda summu eiro.

P A Š N O D A R B I N Ā T O  G R Ā M A T V E D Ī B A  U N  N O D O K Ļ I



10 P A Š N O D A R B I N Ā T O  G R Ā M A T V E D Ī B A  U N  N O D O K Ļ I

Grā mat ve dī bas re ģis trus kār to lat vie šu va lo dā, pie mē ram, ja sa-
ņem tais do ku ments ir sveš va lo dā, grā mat ve dī bā to re ģis trē lat vie šu 
va lo dā.

Grā mat ve dī bu ir ie spē jams kār tot, iz man to jot di vas sis tē mas: vien-
kār šā ie rak sta un div kār šā ie rak sta. Lai at vieg lo tu pra sī bas uz skai tei 
un grā mat ve dī bu va rē tu kār tot pats īpaš nieks, li ku mā «Par grā mat ve-
dī bu» no teikts, ka grā mat ve dī bu vien kār šā ie rak sta sis tē mā var kār tot:
n in di vi du ālie ko mer san ti (IK), in di vi du ālie uz ņē mu mi (IU), zem-

nie ku saim nie cī bas (ZS) un zvej nie ku saim nie cī bas (ZvS), ku ru 
ie priek šē jā ga da ap gro zī jums jeb ie ņē mu mi no saim nie cis kās 
dar bī bas ne pār sniedz 300 000 eiro;

n ci tas fi zis kās per so nas, ku ras veic saim nie cis ko dar bī bu.

Kār to jot vien kār šo grā mat ve dī bu, jā ievē ro MKnoteikumi «Kār
tība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi,
zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas,
kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkār
šā ieraksta sistēmā». No tei ku mi no teic, ka, kār to jot grā mat ve dī bu 
vien kār šā ie rak sta sis tē mā, grā mat ve dī bas re ģis tros at spo gu ļo nau das 
plūs mu, tās vei do ša nās avo tus un iz lie to ju mu, kā arī jeb ku ras man tas 
stā vok ļa iz mai ņas, kas ra du šās nau das ie ņē mu mu vai iz de vu mu re zul-
tā tā. No tei ku mi no sa ka kār tī bu, kā dā jā uz skai ta saim nie cis kās dar-
bī bas ie ņē mu mi un iz de vu mi, krā ju mi, pa mat lī dzek ļi un ne ma te ri ālie 
ie gul dī ju mi, kā arī pa mat lī dzek ļu no lie to ju ma ap rē ķi nā ša nas kār tī bu 
un ci tu grā mat ve dī bas re ģis tru aiz pil dī ša nas kār tī bu. No tei ku mu pie-
li ku mā ir Saim nie cis kās dar bī bas ie ņē mu mu un iz de vu mu uz skai tes 
žur nā la veid la pas. Žurnālu drīkst nekārtot, ja visi norēķini tiek veikti 
bezskaidrā naudā, t.i., redzami bankas konta izrakstā.

VID mā jas la pā ir pie ejams metodiskaismateriāls«Grāmatvedī
baskārtošanavienkāršāierakstasistēmā», ku rā ap rak stī ta Saim-
nie cis kās dar bī bas ie ņē mu mu un iz de vu mu uz skai tes žur nā la aiz pil-
dī ša nas kār tī ba, pa mat lī dzek ļu un ne ma te ri ālo ie gul dī ju mu uz skai te 
un to no lie to ju ma ap rē ķi nā ša na, krā ju mu uz skai te, in ven ta ri zā ci ja un 
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tās no ri ses kār tī ba, iz de vu mu pre ci zē ša nas kār tī ba. Pie li ku mos do ti 
pa mat lī dzek ļu un ne ma te ri ālo ie gul dī ju mu uz skai tes un no lie to ju ma 
ap rē ķi nā ša nas veid la pu pa rau gi, iz de vu mu pre ci zē ša nas ta bu la, pir-
kto krā ju mu uz skai tes re ģis tra pa raugs un de bi to ru uz skai tes re ģis tra 
pa raugs. Me to dis ka jā ma te ri ālā ir ap rak stī ta saim nie cis kās dar bī bas 
ie ņē mu mu un iz de vu mu uz skai tes žur nā la ailēs uz rā dā mā in for mā ci ja 
un do ti pa rau gi žur nā la aiz pil dī ša nai.

Lai kār to tu grā mat ve dī bu at bil sto ši tai iz vir zī ta jām pra sī bām, ļo ti 
sva rī gi ir pa rei zi sa prast grā mat ve dī bas ter mi nus, pie mē ram, at šķirt 
ie ņē mu mus no ie nā ku miem.

Ieņēmumi(apgrozījums) ir vi sas no saim nie cis kās dar bī bas sa-
ņem tās sum mas, at skai tot pie vie no tās vēr tī bas no dok li (PVN). Ie ņē-
mu mu sum mu vei do par pār do ta jām pre cēm, snieg ta jiem pa kal po ju-
miem vai veik ta jiem dar biem sa ņem tā nau da, kā arī bar te ra da rī ju mu 
vēr tī ba. Pie mē ram, ja di vi uz ņē mu mi vie no jas par bar te ra jeb ie skai ta 
da rī ju mu, par ku ru no rē ķi nās, ne vis mak sā jot nau dā, bet pie gā dā jot 
līdz vēr tī gas pre ces vai snie dzot pa kal po ju mus, tad arī šī da rī ju ma sum-
ma vei do ap gro zī ju mu un uz ska tā ma par ie ņē mu miem.

Izdevumi ir fak tis ki iz lie to tie lī dzek ļi saim nie cis kās dar bī bas no-
dro ši nā ša nai. Per so nām, ku ras nav re ģis trē ju šās par PVN mak sā tā-
jiem, iz de vu mos ie tilpst arī pie gā dā tā jiem sa mak sā tais PVN. Sa vu kārt 
PVN mak sā tā jiem iz de vu mi ir sum mas bez PVN priekš no dok ļa. Iz de-
vu miem pie skai ta arī bar te ra un ie skai ta da rī ju mu sum mas par sa-
ņem ta jām pre cēm, dar biem vai pa kal po ju miem. 

Ienākums jeb peļņa ir star pī ba starp ie ņē mu miem un ar to gū ša nu 
sais tī ta jiem iz de vu miem.

Ar no dok li ap lie ka mais ie nā kums ir at šķi rīgs kat ram no dok ļu vei-
dam, jo da žā di ir šo no dok ļu ob jek ti. Ņe mot vē rā ie nā ku mu no saim nie-
cis kās dar bī bas, ap rē ķi na ie dzī vo tā ju ie nā ku ma no dok li un paš no dar-
bi nā to so ci ālās ap dro ši nā ša nas ie mak sas.

Ar no dok ļiem sais tī tie ter mi ni tiek skaid ro ti at tie cī gā no dok ļa li ku-
ma 1. pan tā, vis pā rī gie ar no dok ļu ap rē ķi nā ša nu sais tī tie ter mi ni – li-
ku mā «Par no dok ļiem un no de vām». 

1. Grāmatvedības kārtošana un organizācija
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1.2. Vien kār šā ie rak sta sis tē ma  
grā mat ve dī bā

Grā mat ve dī bā saim nie cis kās dar bī bas ie ņē mu mu un iz de vu mu  
uz skai tei iz man to di vus prin ci pus: ka ses un uz krā ša nas (sk. 1.1. att.).

At bil sto ši kasesprincipam ie ņē mu mus uz skai ta, kad sa ņem ta sa-
mak sa par da rī ju miem, bet iz de vu mus – kad tie ir ap mak sā ti. Sa ska ņā 
ar ka ses prin ci pu da rī ju mus re ģis trē at bil sto ši nau das plūs mai, to iz-
man to vien kār šā ie rak sta grā mat ve dī bā.

At bil sto ši uzkrāšanasprincipam ie ņē mu mus uz skai ta, kad ir no-
ti ku si pre ču pār do ša na vai pa kal po ju mu snieg ša na, pat ja at lī dzī ba par 
da rī ju mu nav sa ņem ta, sa vu kārt iz de vu mus – ta jā pe ri odā, uz ku ru šie 
iz de vu mi at tie cas. Uz krā ša nas prin ci pu iz man to, kār to jot div kār šā ie-
rak sta grā mat ve dī bu. 

Kases princips –
darījumus atzīst atbilstoši  

naudas plūsmai

Uzkrāšanas princips –  
darījumus atzīst periodā, kad tie 
notiek, neatkarīgi no norēķiniem

Saimnieciskās darbības uzskaite

Vienkāršā  
ieraksta

grāmatvedība

Divkāršā  
ieraksta  

grāmatvedība

1 .1 .  ATTĒLS
Uz skai tes prin ci pi grā mat ve dī bā
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Li ku mā «Par grā mat ve dī bu» no teikts, ka grā mat ve dī bai ir jā-
nod ro ši na ie ņē mu mu un iz de vu mu no ro be žo ša na pa pār ska ta pe ri-
odiem. Lai to pa rei zi iz da rī tu, ir jā zi na, kurš prin cips grā mat ve dī bā 
tiek iz man tots.

PIEMĒRS
IK pār dod ga ta vo pro duk ci ju no vem brī, bet nau du sa ņem nā ka mā ga da feb-
ru ārī. At bil sto ši ka ses prin ci pam ie ņē mu mus re ģis trē feb ru ārī, kad re āli 
tiek sa ņem ta nau da, bet at bil sto ši uz krā ša nas prin ci pam – no vem brī, kad 
ie ņē mu mi ir no pel nī ti. Līdz īgi re ģis trē iz de vu mus, pie mē ram, al gu, kas dar-
bi nie kiem ap rē ķi nā ta par de cem bri, bet iz mak sā ta jan vā rī, at bil sto ši ka ses 
prin ci pam uz skai ta jan vā rī, bet at bil sto ši uz krā ša nas prin ci pam – de cem brī 
jeb mē ne sī, ku rā iz de vu mi ra du šies.

Vien kār šā ie rak sta grā mat ve dī ba ir vien kār šo ta saim nie cis kās 
dar bī bas uz skai te, ku ru uz ņē mējs pats var veikt bez pro fe si onā lām 
grā mat ve dī bas zi nā ša nām. Grā mat ve dī bas sa ga ta vo tā in for mā ci ja 
gal ve no kārt pa re dzē ta no dok ļu ap rē ķi nā ša nai un no dok ļu de kla rā ci ju 
aiz pil dī ša nai, kā arī ne pie cie ša ma pa šam īpaš nie kam, lai uz ska tā mi 
re dzē tu sa vas dar bī bas re zul tā tus un va rē tu pie ņemt lē mu mus par 
turp mā ko dar bī bu.

Sa ska ņā ar li ku mu «Par grā mat ve dī bu» ir iz do ti MK no tei ku mi 
«Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju». 
Kār to jot vien kār šā ie rak sta grā mat ve dī bu, uz ma nī ba jā pie vērš no tei-
ku mu I no da ļai par saim nie cis ko da rī ju mu ie grā ma to ša nu un re ģis tru 
kār to ša nu, I2 no da ļai par pre ču pie gā des do ku men tu no for mē ša nu, 
III1 no da ļai par pre ču pie gā des do ku men tu vai pār va dā ju mu do ku-
men tu re ģis trē ša nu un IV no da ļai par in ven ta ri zā ci ju. Šie jau tā ju mi 
tiks ska tī ti arī turp mā ka jās no da ļās. At bil sto ši no tei ku mu III no da ļai 
kat ram uz ņē mu mam ir jā izs trā dā grā mat ve dī bas or ga ni zā ci jas do ku-
men ti, to mēr vien kār šā ie rak sta grā mat ve dī bā tie nav ne pie cie ša mi.

Grā mat ve dī bas dar bu var or ga ni zēt šā di:
n uz ņe mo ties pa šam īpašniekam grā mat ve dī bas kār to ša nu;
n uz do dot kār tot grā mat ve dī bu grā mat ve dim, ar ku ru no slēgts 

dar ba lī gums;
n no slē dzot lī gu mu ar ci tu uz ņē mu mu vai paš no dar bi nā tu per so nu 

par grā mat ve dī bas pa kal po ju miem.

1. Grāmatvedības kārtošana un organizācija
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Ne at ka rī gi no tā, kas kār to grā mat ve dī bu, par tās pa rei zī bu un at-
bil stī bu pra sī bām ir at bil dīgs uz ņē mu ma īpaš nieks. Ja VID ap rē ķi nās 
so da nau du par ne pil nī bām grā mat ve dī bā, to va ja dzēs mak sāt pa šam 
īpaš nie kam. Tā pēc, ja grā mat ve dī bas kār to ša nu uz tic ci tai per so nai, 
jā iz vēr tē tās pro fe si onā lā at bil stī ba jeb kompetence, kā arī rak stis ki 
no slēg tā lī gu mā jā no sa ka abu pušu pie nā ku mi un at bil dī ba.

1.3. Grā mat ve dī bas do ku men ti,  
re ģis tri un pār ska ti 

Lai sis te ma ti zē tu un ap ko po tu vi su in for mā ci ju par saim nie cis ko 
dar bī bu, katrs da rī jums ir jā at spo gu ļo do ku men tos, jā pie re ģis trē un 
par kat ru pār ska ta pe ri odu jā sa ga ta vo ne pie cie ša mie pār ska ti jeb de-
klarācijas (sk. 1.2. att.)

Attaisnojuma  
dokuments

Saimnieciskais 
darījums

Pārskats

Reģistrs

1 .2 .  ATTĒLS
Saim nie cis kās dar bī bas uz skai tes se cī ba


