
Autoratlīdzība periodā 01.07.2021. - 31.12.2021.

1. Turpināt izmantot autoratlīdzības režīmu

Īsumā:
1) režīms spēkā no 01.07.2021. - 31.12.2021.
2) jauns ienākuma veida kods 1061 (grozījumi MK not.nr.371 15.06.2021.)
3) netiek piemēroti likumā noteiktie atskaitījumi (Likums par IIN, pārejas

noteikumu 170.punkts)
4) mainās % likmes (Likums par IIN, pārejas noteikumu 164.punkts)

autoratlīdzībai līdz 25000 eur -> 25%
autoratlīdzībai virs 25000 eur -> 40%

5) IIN maksā pasūtītājs jeb autoratlīdzības izmaksātājs
6) nav jāmaksā 5 % VSAOI par autoratlīdzības saņēmēju (Likums par sociālo

apdrošināšanu)
7) sākot ar 01.2022., ja autoratlīdzības saņēmējs nereģistrēsies kā saimnieciskās

darbības veicējs, būs jāslēdz uzņēmuma līgums.

Kā to nodrošināt programmā?

- jauns Ienākuma veids 1061 (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem)

- VSAOI tabula (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem) var palikt tā pati,
bet var izveidot jaunu ierakstu un 5% vietā ielikt 0% vai atstāt tukšu lauku (ja
veido jaunu ierakstu, tad jauni ieraksti no 01.07.2021. jāveido arī pārējām VSAOI
tabulām)



- Autoratlīdzības saņēmējam VSAOI kategoriju reģistrā (Personas kartīte -> Algas
aprēķinam -> Algu pamatdati) veido jaunu ierakstu no 01.07.2021. un ieliek
atzīmi pie “Nepielietot autoratlīdzībai” (obligāti, neatkarīgi vai izveido/neizveido
jaunu VSAOI tabulu autoratlīdzībai no 01.07.2021.)

- Ieturējuma veidam “Algas nodoklis autoratlīdzībai” (Pamatdati -> Personāla
uzskaite -> Algu aprēķiniem -> Ieturējuma veidi) veido jaunu ierakstu kopējot
esošo ierakstu un

- norāda spēkā no 01.07.2021.
- lpp.Apraksts norāda jauno ienākuma veidu



- lpp.Aprēķins  jāpiesaista aprēķina veidu “Progresīvais procentuālais IIN
(nerezidentiem)”. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu pareizu aprēķinu pie
nosacījuma, ka autoratlīdzības saņēmējs ir bez grāmatiņas un piemērotos
“trepe”. Šajā gadījumā nevajadzētu iespringt uz vārdu “nerezidentiem”,
galvenais, ka aprēķins veidojas pareizs. :)

- lpp.Aprēķins tabulā norāda jaunās vērtības.





- ja autoratlīdzībai tiek veidots jauns samaksas veids (Pamatdati ->
Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi), tad jāatceras, ka
ieturējuma veidā “Darba ņēmēja soc.nodoklis” lpp.Rēķina no jānorāda,
ka to nerēķina.

Kas būtu jāņem vērā, lietojot ieturējuma veidā IIN “trepi”:

“Trepē” norādītā vērtība 25000 eur tiek ņemta vērā mēneša summai nevis gada. Ja
autoratlīdzības saņēmējam ir vairāki līgumi mēnesī, tad, ja kopējā līguma summa
pārsniegs 25000 eur, virs tās pielietos 40% nodokli. Ja autoratlīdzības saņēmējam ir
vairāki līgumi, katrs nepārsniedz 25000 eur, un katrs maksāts citā mēnesī, tad pielietos
25% nodokli katram līgumam atsevišķi.

VID semināra par autoratlīdzībām (https://www.youtube.com/watch?v=QZr6FEi7f6g )
prezentācijā norādīts, ka 25000 eur attiecas uz katru līgumu, un pēc deklarācijas
iesniegšanas EDSā, VID veiks pārrēķinu, un ja būs pārsniegums, piestādīs rēķinu. Tāpat

https://www.youtube.com/watch?v=QZr6FEi7f6g


tika minēts, ka autoratlīdzības saņēmējs var vienoties ar autoratlīdzības izmaksātāju, ka
uzreiz piemēro 40% nodokli, ja ir zināms, ka, sasummējot visus līgumus kopā, ir jau
pārsniegta robeža 25000 eur gadā. Lai to nodrošinātu, ir jāizveido atsevišķs ienākuma
veids un atsevišķs ieturējuma veids IIN, kur norāda 40% nodokli. Tas nozīmē, ka visai
līguma summai tiks piemērots 40% nodoklis.

Lpp. Aprēķins piesaista aprēķina veidu “Procentuālais bez atvieglojumiem” un norāda
40%. Pārējās lpp. -> tas pats apraksts, kā ja piemēro 25%/40%.



Par atskaitēm:

- nav jānodod atskaite “Darba devēja ziņojums”
- Paziņojums par IIN - šobrīd nav zināms vai būs jānodod esošā formātā vai citā,

bet tā būs jānodod līdz nākamā mēneša 15.datumam un jāsamaksā nodoklis līdz
nākamā mēneša 23. datumam. Seminārā tika teikts, ka gada deklarācijai, ko
iesniegs autoratlīdzības saņēmējs, būs cits formāts.

2. Autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrējis saimniecisko darbību

Šajā režīmā autoratlīdzības saņēmējs pats maksās nodokļus, t.i., to vairs nedarīs
autoratlīdzības izmaksātājs.
Tas nozīmē, ka autoratlīdzības izmaksai:

1) autoratlīdzības saņēmējs piestādīs rēķinu, un tas tiks apmaksāts veidojot MU,
nepiemērojot nodokļus.

2) Var izmantot Algas moduli. Jāveic konfigurācija, pie nosacījuma, ka nodokļi netiek
piemēroti, bet par izmaksāto summu jāsniedz atskaite EDS.



Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Ienākumu veidi

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Daļēji apliekamie ienākumu
veidi



Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem ->Ieturējumu veidi -> Sociālais
nodoklis



Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem ->Ieturējumu veidi -> IIN





3. Autoratlīdzības izmaksātājs ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija

Šajā režīmā nekas nemainās un nodokļu piemērošana piemērojama kā līdz šim.

_________________________________________________________________________________________
Vietnes, kur var iepazīties ar informāciju:
https://www.vid.gov.lv/lv/es-esmu-autoratlidzibas-izmaksatajs
https://www.youtube.com/watch?v=QZr6FEi7f6g

Ja kādam līdz šim nav bijusi saskarsme ar autoratlīdzībām un tagad jāsāk rēķināt, ar
konfigurācijas aprakstu var iepazīties:
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Nepieciesama-konfiguracija-lai-veiktu-
uzskaiti-un-aprekinus/ta-p/141130

https://www.vid.gov.lv/lv/es-esmu-autoratlidzibas-izmaksatajs
https://www.youtube.com/watch?v=QZr6FEi7f6g
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Nepieciesama-konfiguracija-lai-veiktu-uzskaiti-un-aprekinus/ta-p/141130
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Nepieciesama-konfiguracija-lai-veiktu-uzskaiti-un-aprekinus/ta-p/141130

