
Video seminārs 

 “Aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem ilgtspējīgas 

uzņēmējdarbības veicināšanai". 

 

Laiks : 2018.gada 23.maijā plkst. 9.30 – 17.00 

Vieta : Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza , Ludzas novads 

 

 

I Daļa         Grāmatvedība un nodokļi dažādās uzņēmējdarbības formās, 

nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem 2018. gadā 

 

1. Uzņēmējdarbības formu izvēle, grāmatvedība un nodokļi 

1.1. Saimnieciskās darbības tiesiskās formas un to atšķirības: SIA, ZS, IK, saimnieciskās darbības veicējs 

(pašnodarbinātais) 

1.2. Grāmatvedības prasības dažādiem uzņēmumiem 

 vienkāršā ieraksta grāmatvedība 

 divkāršā ieraksta grāmatvedība 

1.3. Nodokļi mazajiem uzņēmumiem 

 uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības 

 pašnodarbināto sociālā apdrošināšana 

 nodokļi no darba samaksas 

 mikrouzņēmumu nodoklis 

 patentmaksa 

2. Gada ienākumu deklarācija un nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem (saimnieciskās  darbības 

veicējiem, IK un ZS īpašniekiem) 

2.1. Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā 2018. gadā 

 saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu atzīšana 

 pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojums 

 izdevumu precizēšana 

 atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana 

 iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 

2.2.   Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadu un avansa maksājumi 2018. gadā 

Atbildes uz jautājumiem 

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu 

katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus. 

 

II  Daļa  Video konferenču risinājumi 

 

Mūsdienīgi risinājumi video konferenču un semināru nodrošināšanai (firma, kas nodrošinās video 

semināru vadīs semināra II daļu) 

  

 Interesējošos jautājumus ir iespēja iesūtīt iepriekš, lai lektori atbildes uz tiem var izklāstīt semināra 

laikā. Jautājumus līdz 18.maijam sūtīt uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv 



Lūgums semināram pieteikties līdz 20.maijam ( vai kamēr visas vietas rezervētas) pa tālruni 

 29413335 (Sandra) , vai 29550874 (Vija), rakstot e-pastu ludzaspartneriba@inbox.lv, vai aizpildot 

pieteikuma anketu.   

 

 Nepieciešamības gadījumā, par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra 

noklausīšanos- lūgums to norādīt pie reģistrācijas semināram. 

 Seminārs ir bez maksas. 

Darba kārtība: 
  9.30  –  9.45 – dalībnieku reģistrācija, kafija 

  9.45 – 10.00 – BDR “Ludzas rajona partnerība” LEADER pieejas projekti, Stratēģija izpilde 

10.00 – 12.30 – seminārs ( I Daļa) 

12.30 – 13.00 – kafijas pauze 

13.00 – 15.00 – seminārs (I Daļa) 

15.00 – 15.15 – kafijas pauze 

15.15 – 17.00 – seminārs (II  Daļa) 
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