
BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru  

„Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 

2021. gadā, pārskati par 2020.gadu” 

 

Laiks: 2021.gada 11.februāris plkst. 9.00 – 17.00 

Vieta: Zoom tiešsaistē 

Seminārā tiks apskatītas tēmas: 

Pieslēgšanās no 9.00 

9.45  Ludzas rajona partnerība, aktualitātes 

10.00 Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem  

– ierobežojumi, nodokļa likmes un deklarēšana; 

– nodokļu maksājumi par darbiniekiem; 

– pārejas noteikumi 

- vispārējā nodokļu maksāšana SIA: UIN plusi un mīnusi 

- dažādu nodokļu maksāšanas režīmu salīdzinājums 

12.30- 13.30 Pārtraukums 

13.30  Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

(VSAOI) 

–        izmaiņas VSAOI aprēķināšanā un maksāšanā; 

–        VSAOI iekļaušana izdevumos; 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma 

–        saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite; 

–        darba samaksas aprēķināšana un iekļaušana izdevumos; 

–        pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana; 

–        izdevumu precizēšana; 

 Gada ienākumu deklarācija 

–        izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā; 

–        atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana; 

–        IIN avansa maksājumi 2021. gadā 

 Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem 

16.00  Atbildes uz jautājumiem 

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu 

autore Inguna Leibus. 

❖ Interesējošos jautājumus ir iespēja iesūtīt iepriekš, lai lektore atbildes uz tiem 

var izklāstīt semināra laikā. Jautājumus līdz 04.februārim sūtīt uz e-

pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv. 

 

Pieteikšanās semināram aizpildot pieteikuma anketu  https://tinyurl.com/y4s2us9v  

Sakarā ar lielo interesi par semināru, lūdzu veikt pieteikšanos savlaicīgi. 

 

❖ Nepieciešamības gadījumā, par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par 

semināra noklausīšanos- lūgums to norādīt pie reģistrācijas semināram. 

https://tinyurl.com/y4s2us9v


❖ Seminārs ir bez maksas. 

❖ informācija pa tālruni  29413335 (Sandra) , vai 29550874 (Vija), rakstot e-

pastu  ludzaspartneriba@inbox.lv 

 

Darba kārtība: 

Pieslēgšanās Zoom no 9.00 (lūgums savlaicīgi veikt pieslēgšanos un sagatavoties 

darbam!) 

9.00 - 9.45  – Pieslēgšanās Zoom ( ar vārdu, uzvārdu) ,dalībnieku reģistrācija 

(dalībnieki seminārā piedalās tikai pēc reģistrācijas dalībnieku reģistrācijas lapā) 

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

                          Stratēģijas izpilde, aktualitātes 

10.00 – 12.30 – seminārs 

12.30 – 13.30 – pārtraukums 

13.30 – 17.00 – seminārs 
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