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1.daļa. Saimnieciskā darbība fiziskas un juridiskas personas formās priekšrocību un trūkumu salīdzinājums
Jums ir biznesa ideja, varbūt pat vairākas. Nesteidzieties palikt pie vienas
un atmest pārējās. Ir vēl daži būtiski jautājumi, uz kuriem jārod atbildes, pirms
ķeraties pie vienas idejas īstenošanas. Tas prasīs zināmu laiku un piepūli. Tomēr
tas ir to vērts. Pagaidām Jūs tērējat tikai savu laiku, bet ne naudu. Ja sasteigsiet
un sāksies tērēt naudu neapdomīgi, var izrādīties, ka tā ir palaista vējā.
Mēs runājam par ļoti neliela, par mikro biznesa organizēšanu, kurā
darbojaties Jūs pats un varbūt vēl kāds viens vai daži cilvēki. Es pieņemu, ka Jūs
savu biznesu organizēsiet legāli, nevis centīsieties darboties “melnajā” vai
“pelēkajā” biznesā. Var jau mēģināt arī tā, bet tas ir ļoti riskanti.
Jūsu mācīšanās mērķi šajā nodarbībā varētu būt:
1.
2.

noteikt, kura no iespējamajām saimnieciskās darbības juridiskajām
formām vislabāk atbilst Jūsu interesēm;
gūt iemaņas dokumentu veidlapu aizpildīšanā un pārliecību par savām
spējam.

Jūs varat veikt saimniecisko darbību gan kā fiziska persona, gan kā
juridiska persona.
Fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs var būt individuālais
uzņēmums,
zemnieku
vai
zvejnieku
saimniecība
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https://www.ur.gov.lv/lv/registre/,
pašnodarbinātais
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-26
vai
patentmaksas
maksātājs https://likumi.lv/ta/id/296734. Vienkāršākais veids kā kļūt par fizisku
personu, kas veic saimniecisko darbību, ir reģistrēties VID kā pašnodarbinātajam
vai par patentmaksas maksātāju.
Fiziska persona saimnieciskās
darbības veicējs
Individuālais
uzņēmums

Zemnieku
saimniecība

Zvejnieku
saimniecība

Patentmaksas
maksātājs

Kā juridiska persona Jūs varat reģistrēties Komercreģistrā kā individuālais
komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu
atbildību https://www.ur.gov.lv/lv/registre/. Par šīm iespējām, to priekšrocībām
un trūkumiem tad arī parunāsim. Nav jēgas runāt par akciju sabiedrībām, jo Jūsu
uzņēmums būs ļoti mazs.
Juridiska persona saimnieciskās
darbības veicējs

Individuālais
komersants

Personālsabiedrība

Kapitālsabiedrība

SIA

Mazkapitāla SIA

Akciju sabiedrība

Gan fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicēja, gan juridiskas
personas – saimnieciskās darbības veicēja, statuss atbilst galvenajam
saimnieciskās darbības mērķim – gūt pelņu. Tiesa, fiziskas personas gadījumā to
nesauc par peļņu, bet gan par ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem. Būtība
jau no tā nemainās.
Dažkārt nācies dzirdēt idejas, ka vajag reģistrēties kā biedrībai un
bezpeļņas organizācijai, tad nebūšot jāmaksā nodokļi. Diemžēl, tās ir aplamības.
Latvijas likumdošanai sen nav tāda jēdziena kā “bezpeļņas organizācija”.
Biedrība var iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Šis statuss dod
iespēju uzņēmumiem, kas ziedojuši šādai biedrībai, samazināt valstij maksājamo
uzņēmuma ienākuma nodokli. Pati biedrība ieņēmumu pārsniegumu pār
izdevumiem drīkst tikai vai nu ieguldīt savā attīstībā piemēram, materiālajos
resursos), vai arī izmaksāt kā darba algu, nomaksājot VOSAI un IIN. Tā galīgi
nav nodokļu nemaksāšana!
Ne IK, ne SIA nav ierobežojumu attiecībā uz gada apgrozījumu un
darbinieku skaitu, ja tie nav izvēlējušies būt mikrouzņēmumu nodokļa
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maksātāji. Patentmaksas maksātāja gada ieņēmumi no saimnieciskās darbības
nedrīkst būt lielāki par 15 000 eiro un viņš nedrīkst nodarbināt citus
darbiniekus un drīkst darboties tikai likumā noteiktajās nozarēs.
Pašnodarbinātajam Komerclikuma 75.panta 1.punkts uzliek par pienākumu
reģistrēties kā individuālajam komersantam, ja izpildās viens no šiem
nosacījumiem – vai nu gada apgrozījums pārsniedz 28 500 eiro, vai savas
saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus
darbiniekus. Šis gan ir visai formāls ierobežojums, jo tādu apgrozījumu vai
darbinieku skaitu sasniegt nebūt nav viegli. Šajā gadījumā var arī reģistrēt SIA.
Daudz būtiskāki ir jautājumi par pamatkapitālu un atbildību ar
personisko mantu. Tie savā starpa ir cieši saistīti. Lai reģistrētos kā patentmaksas
maksātājs, pašnodarbinātais vai kā individuālais komersants, pamatkapitāls nav
nepieciešams. Pietiek ar iesniegumu attiecīgi VID vai Komercreģistrā. Tā ir labā
ziņa. Sliktā ziņa ir tā, ka gan patentmaksas maksātājs, pašnodarbinātais, gan IK,
gan personālsabiedrības dalībnieki atbild par savām saistībām ar visu savu
personīgo mantu. Ja bizness nevedās, pastāv risks palikt bez jumtas virs galvas
un visa pārējā.
Pamatkapitāls nav bankā iesaldēta nauda, kurai jāstāv SIA kontā. Pēc SIA
reģistrācijas Jūs to varēsiet izmantot savai uzņēmējdarbībai – iepirkt preces,
izejvielas, pakalpojumus vai pat izmaksāt sev algā, bet pretī jābūt attaisnojuma
dokumentiem.
Vēl ir viena lieta, ko jāņem vērā, apsverot domu reģistrēties kā
pašnodarbinātajam vai patentmaksas maksātājam. Likuma “Par iedzīvotāju
ienākumu nodokli” 8.panta 22. daļa nosaka, ka “Uzskata, ka fiziskā persona
(maksātājs) gūst ienākumu, par kuru jāmaksā algas nodoklis, ja tiek konstatēta
vismaz viena no šādām pazīmēm:
1) maksātāja ekonomiskā atkarība no personas, kurai tas sniedz
pakalpojumus; (piemēram, Jūs strādājat tikai vienam klientam)
2) finansiālā riska neuzņemšanās peļņu nenesoša darba izpildes vai zaudētu
debitoru parādu gadījumā;
3) maksātāja integrācija uzņēmumā, kuram viņš sniedz savus pakalpojumus.
Integrācija uzņēmumā šā panta izpratnē ir darba vai atpūtas vietas esamība,
pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un citas līdzīgas
pazīmes;
4) maksātāja faktisko brīvdienu un atvaļinājumu esamība un to ņemšanas
kārtības saistība ar uzņēmuma iekšējo darba kārtību vai citu uzņēmumā
nodarbināto fizisko personu darba grafiku;
5) maksātāja darbība notiek citas personas vadībā vai kontrolē, maksātājam
nav iespējas piesaistīt darbu izpildē savu personālu vai izmantot
apakšuzņēmējus;
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6) maksātājs nav pamatlīdzekļu, materiālu un citu saimnieciskajā darbībā
izmantoto aktīvu īpašnieks (šis kritērijs neattiecas uz personīgo
autotransportu vai atsevišķiem personīgajiem instrumentiem, kas izmantoti
darba uzdevumu izpildei).”
Šeit un turpmāk tekstā ar zilu izcelti citāti no likumiem vai Ministru
Kabineta noteikumiem.
Algas nodoklis ir viens no ienākuma nodokļa (IIN) “paveidiem”, bet tas ir
nesaraujami saistīts ar pienākumu maksāt arī Valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas iemaksas (VOSAI). Ja attiecīgās institūcijas konstatēs kādu no
šīm pazīmēm, tas var draudēt ar nopietnām nepatikšanām abām iesaistītajām
pusēm.
Pašnodarbinātais, IK vai SIA slēdz ar klientu pakalpojuma vai piegādes
līgumus. Civillikums pieļauj, ka šāds līgums var tikt noslēgts arī pusēm mutiski
vienojoties. Darba devējs ar darbinieku slēdz darba līgumu. Darba likuma
40.pants nosaka, ka darba līgums slēdzams rakstveidā. Tāpēc labi apdomājiet, vai
tas, ko Jūs darīsiet, tiešām būs pakalpojums vai darbs darba devēja labā.
1. praktiskais uzdevums. Sāciet aizpildīt tabulu “Priekšrocības un
trūkumi” failā “Vērtēšanas tabula”.
2.daļa. Kapitālsabiedrības izveidošana
Komerclikuma 185.pants nosaka, ka SIA pamatkapitāls ir vismaz
2800 eiro. Šī paša likuma 146. panta 2. daļa nosaka, “Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms
pilnā apmērā un apmaksājams vismaz 50 procentu apmērā. Pārējā daļa
apmaksājama viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta
komercreģistrā.” Tas nav maz. Iespējams, ka tādas brīvas naudas Jums nav.
Tomēr nekrītiet izmisumā. Komerclikuma 151.pantā ir noteikti pamatkapitāla
apmaksas veidi.
“(1) Pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai mantisku ieguldījumu.
(2) Pamatkapitālu izsaka eiro.
(3) Apmaksas veidu nosaka dibināšanas līgumā vai pamatkapitāla
palielināšanas noteikumos.
(4) Ieguldītās lietas kļūst par sabiedrības īpašumu.”
Tātad ir iespējams ieguldīt ne tikai naudu, bet arī mantu. Tiesa, šai mantai
jāatbilst 153. panta nosacījumam “Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būt
naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var
izmantot sabiedrības komercdarbībā”. Būtiskā pazīme – var izmantot sabiedrības
komercdarbībā. Jums ir klavieres. Ja sabiedrība sniegs zāles pļaušanas
pakalpojumus, tad šādu mantu pamatkapitālā ieguldīt nevar. Bet zāles pļāvēju
ieguldīt pamatkapitālā var.
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Kā tad nosaka ieguldāmās mantas vērtību? “Ja, dibinot sabiedrību ar
ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 eiro
un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla,
mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā
atzinumu paraksta visi dibinātāji” (Komerclikuma 154.pants).
Tātad, Jūs varat nodibināt SIA ar pamatkapitālu 2800 eiro, ieguldot tās
pamatkapitālā kādu sev piederošu lietu, pats parakstot atzinumu, ka tās vērtība ir
1399 eiro un iemaksājot bankā SIA pagaidu kontā 1 eiro.
Gribu gan brīdināt, ka nav gudri ieguldīt SIA pamatkapitālā vieglo
automašīnu. Tā vairs nebūs Jūsu īpašums, bet kļūs par SIA īpašumu. CSDD tā
būs jāpārreģistrē. Patērēsiet laiku un naudu. Tas vēl nav tas sliktākais! Tikko
pārreģistrēsiet, būs jāsāk maksāt uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis.
Par maz neliksies!
Sanāk diezgan sarežģīti, vai ne? Kad Latvijā nogranda krīze, lai veicinātu
cilvēku iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, 2010.gadā Komerclikumā iekļāva 1851
pantu.
“Īpašie noteikumi attiecībā uz pamatkapitāla lielumu
(1) Sabiedrības pamatkapitāls var būt mazāks par šā likuma 185.pantā noteikto
minimālo pamatkapitāla lielumu, ja sabiedrība atbilst visām šādām pazīmēm:
1) sabiedrības dibinātāji ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir
pieci;
2) sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir
pieci;
3) sabiedrības valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir
sabiedrības dalībnieki”
4) katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas tādas sabiedrības dalībnieks,
kuras pamatkapitāls ir mazāks par šā likuma 185.pantā noteikto.”
Uzņēmumu reģistra mājas lapā to sauc par mazkapitāla SIA. Tautas valodā
to sauca par vai par “viena lata SIA”. Nepareizi šādu SIA ir saukt par
“mikrouzņēmumu”. Tas ir pavisam cits jēdziens un ir saistīts ar ES fondu atbalsta
intensitāti projektos vai ar nodokļu maksāšanas režīmu, kas noteikts
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Saskaņā ar EK direktīvu par mikrouzņēmumu
tiek uzskatīts uzņēmums, kurā ir ne vairāk kā 10 darbinieki un tā gada
apgrozījums nav lielāks par 1 miljonu eiro . Tagad ir iespējams nodibināt SIA
ar pamatkapitālu 1 eiro. Var iet arī šādu ceļu. Tikai apskatīsim arī medaļas otru
pusi – atbildību.
Kā runājām iepriekš, pašnodarbinātais, individuālais komersants un arī
personālsabiedrības dalībnieki atbild ar visu savu personīgo mantu
(Komerclikuma 76.pants). SIA dalībnieku atbildība ir citāda. To nosaka
Komerclikuma 137.pants: “Sabiedrības atbildības norobežošana
(1) Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
Autors: Mārtiņš Valters
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(2) Sabiedrība neatbild par dalībnieka saistībām.
(3) Dalībnieks neatbild par sabiedrības saistībām.”
Tātad, ja Jūs nodibināsiet savu SIA, tā būs atbildīga ar visu SIA mantu, tai
skaitā, arī to, kuru Jūs ieguldījāt sabiedrību dibinot, vai iegādājāties uz
sabiedrības vārda pēc dibināšanas, iekārtām, darba rīkiem, izejvielām,
materiāliem, gatavo produkciju, kā arī ar naudu SIA bankas kontā. Bet Jūs
nebūsiet atbildīgs ar savu personīgo mantu. Ņemiet vērā vēl vienu apstākli, kas
minēts Komerclikuma 1851 panta 7. daļā “Ja sabiedrības pamatkapitāls ir mazāks
par šā likuma 185.pantā noteikto un ir pasludināts šīs sabiedrības maksātnespējas
process, tās dalībnieki solidāri atbild par sabiedrības saistībām, kuru kopējais
apmērs nepārsniedz šā likuma 185.pantā noteiktā pamatkapitāla apmēra un
dibinātāju apmaksātā pamatkapitāla apmēra starpību.” Praktiski tas nozīmē, ka
personīgā īpašuma drošības labad ir savlaicīgi jāpalielina SIA pamatkapitāls līdz
2800 eiro.
Es pieņemu, ka Jūsu SIA būs viens vai daži dalībnieki, kuri būs arī valdes
locekļi. Mazai SIA nav nepieciešama padome, par to uzreiz variet aizmirst. Bet
valdes locekļiem ir jāņem vērā vēl viena lieta. Komerclikuma 169.pants nosaka,
ka: “(1) Valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un
rūpīgam saimniekam. (2) Valdes un padomes locekļi solidāri atbild par
zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai. (3) Valdes un padomes loceklis
neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs
saimnieks.” Tas nozīmē, ka ja Jūs sabiedrības mantu vai naudu būsiet nepamatoti
iztērējis, pret Jums var vērst sabiedrībai nodarīto zaudējumu piedziņu. Bet
biznesā iespējams arī, ka zaudējumi radušies ne Jūsu vainas dēļ. Jūsu SIA
piegādāja klientam preci, bet tas nesamaksāja, pat pēc vairākkārtējiem
atgādinājumiem, pretenzijām un tiesas darbiem, jo pats bija kļuvis maksāt
nespējīgs. Ja Jūs esat atgādinājis, rakstījis pretenzijas, sniedzis prasību tiesā, Jūs
esat rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks un neesat atbildīgs par zaudējumiem.
2. praktiskais uzdevums. Pabeidziet aizpildīt tabulu “Priekšrocības un
trūkumi” failā “Vērtēšanas tabula”.
Kas tad nepieciešams, lai nodibinātu SIA? Un cik tas maksā? Teikšu uzreiz
– tas ir sarežģītāk kā reģistrēties par pašnodarbināto vai individuālo komersantu.
Un arī šo to maksā. Bet ne pārāk sarežģīti un ne pārāk dārgi.
Visi dokumenti, kas jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā, ir atrodami tā mājas
lapā sadaļā Reģistrē https://www.ur.gov.lv/lv/registre/ . Tur ir gan veidlapas, gan
jau aizpildīti paraugi. Man šķiet, ka pēc šiem paraugiem sagatavot iesniedzamos
dokumentus var jebkurš, kas nav analfabēts. Visus dokumentus var iesniegt
elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu. Līdz ar to vairs nekur nav
jābrauc. Pat vairāk – Uzņēmumu reģistrs negrib pieņemt dokumentus papīra
formātā. Var jau iesniegt arī papīrus, bet par to prasa papildus samaksu!
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Pirmā lieta, kas jāizdara – jāizdomā savas SIA nosaukums (firma). Tā
nedrīkst būt tāda pati, kā jau reģistrētas SIA firma. Pieejiet šai lietai nopietni! Ne
velti krieviem ir teiciens “Kā nosauksi, tā arī brauksi”. UR mājas lapā var
pārbaudīt, vai nosaukums jau nav izmatots.
Nepieciešami sekojoši dokumenti:
1) dibināšanas līgums vai dibināšanas lēmums, ja SIA dibiniet viens pats;
2) statūti;
3) bankas izziņa vai dibinātāju parakstīts apliecinājums par pamatkapitāla
apmaksu;
4) atzinums par mantisko ieguldījumu, ja tāds ir veikts;
5) dalībnieku reģistra nodalījums;
6) paziņojums par juridisko adresi (SIA jānodrošina korespondences, kas nosūtīta
uz šo adresi, saņemšana);
7) nekustāmā īpašuma īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrēšanai, ja
vismaz viens no dibinātājiem pats tā īpašnieks;
8) aizpildīta reģistrācijas veidlapa;
9) valdes locekļu piekrišana ieņemt amatu (paraksts ir jāapstiprina notāram, vai
uz vietas Uzņēmumu reģistrā, vai bāriņtiesā, bet der arī elektroniski parakstīti
dokumenti!)
10) dokuments, kas apliecina valsts nodevas par reģistrāciju samaksu (jāveic 2
dienas pirms dokumentu iesniegšanas, der maksājuma uzdevuma izdruka no
internetbankas, var arī maksāt ar karti Uzņēmumu reģistrā klātienē)
11) dokuments, kas apliecina maksas par sludinājumu “Latvijas Vēstnesī”
samaksu (jāveic 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas, der maksājuma
uzdevuma izdruka no internetbankas, var arī maksāt ar karti Uzņēmumu reģistrā
klātienē).
Izskatās, ka liela gūzma dokumentu. Tā tikai izskatās! Saraksts garš, bet
dokumenti īsi! Ja labi paveicas, var sagatavot stundas laikā. Nu labi, labi…
Nedaudz pārspīlēju. Bez pieredzes tas prasīs dienu vai pat divas.
Tagad par to cik reģistrācija izmaksās. Valsts nodeva par SIA reģistrāciju
ir 150 eiro un maksa par sludinājumu ir 27.03 eiro. Reģistrācija tiek veikta 3 dienu
laikā. Ja grib reģistrēt SIA ar 2 vai vairākiem dibinātājiem 1 dienas laikā, tad
valsts nodeva ir 3 reizes lielāka – 450 eiro. Ja dokumentus iesniedz elektroniski
caur www.latvija.lv , valsts nodeva tiek samazināta par 10%. Ja dokumentus pats
nes uz Uzņēmumu reģistru, tiek iekasēta papildus maksa par pieteikuma
iesniegšanu klātienē zālē – 4 eiro.
Ja vēlaties reģistrēt mazkapitāla SIA, valsts nodeva ir 20 eiro, maksa par
sludinājumu 14.23 eiro. Līdzīgi ka parastai SIA, ja esat dikti steidzīgi, valsts
nodeva pieaug trīskārtīgi. Ja dokumentus iesniegsiet elektroniski, saņemsiet 10%
atlaidi valsts nodevai, bet par “ekstrām” – apkalpošanu klientu zālē – nāksies
maksāt 4 eiro.
Autors: Mārtiņš Valters
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Nu tagad variet sarēķināt, cik Jums izmaksās SIA dibināšana. Ja būsiet
prātīgs, dokumentus sagatavosiet pats, iesniegsiet elektroniski, tad mazkapitāla
SIA varēsiet noreģistrēt, iztērējot 32.23 eiro. Ja dikti steigsieties, dokumentu
sagatavošanu pasūtīsiet juristam, parakstus apstiprināsiet pie zvērināta notāra un
gribēsiet, lai dokumentus iesniedz klātienē, tad arī tūkstotis var būt par maz!
Pamatkapitāla palielināšana nozīmē arī izmaiņas SIA statūtos un
dalībnieku reģistra nodalījumā. Statūtus var mainīt tikai ar dalībnieku sapulces
lēmumu un pēc tam, kad pamatkapitāls ir palielināts. Izmaiņas statūtos jāiesniedz
Uzņēmu reģistrā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Valsts
nodeva par izmaiņām ir 18 eiro par 1 izmaiņu, vai 35 eiro par 2 un vairāk
izmaiņām. Maksa par sludinājumu ir 9.25 eiro. Šajā gadījumā nav starpības starp
parasto SIA un mazkapitāla SIA. Ir spēka tās pašas atlaides un papildus maksa
par “ekstrām”.
3.praktiskais uzdevums. Aizpildiet tabulu “Atbilstība interesēm” failā
“Vērtēšanas tabula.
Apskatiet kritērijus. Ja vēlaties, varat pievienot vēl kādu Jums svarīgu
kritēriju vai kādu aizvietot. Novērtējiet, cik katrs kritējs Jums ir svarīgs. Katram
šis vērtējums var būt savādāks. Tas var būt atkarīgs no maka biezuma, dažādām
tīri personīgām īpašībām. Ierakstiet šo vērtējumu otrajā kolonā. Un tagad
novērtējiet katru no juridiskajām formām. Varat izmantot 5 baļļu sistēmu, kā
bērnībā skolā mums lika atzīmes. Atcerieties, ka tas ir labāk, saņem augstāku
vērtējumu, bet kas, kas ir sliktāk – zemāku. Piemēram, nepieciešamība iemaksāt
lielāku pamatkapitālu saņem sliktāku vērtējumu, kā nepieciešamība pēc maza
pamatkapitāla. Ierakstiet šos vērtējumus tabulā. Tālākais jau notiks “pats no
sevis”, jo vajadzīgās formulas jau ir sastādītas. Paskatieties, kura no iespējām
kopsumma Jūsuprāt ir guvusi augstāko vērtējumu un salīdziniet to ar svērto
vērtējumu. Vērtējums un svērtais vērtējums var sakrist, bet var arī nesakrist.
Svērtais vērtējums piešķir Jums svarīgākajiem faktoriem lielāku ietekmi uz
kopsummu. Līdz ar to svērtais vērtējums labāk parāda dažādo uzņēmējdarbības
formu atbilstību Jūs vēlmēm.
Cita starpā, šo metodi zinātniski sauc par lēmumu pieņemšanas matricu.
To arī sauc par režģa matricu vai par daudz-atribūtu lietderības teoriju. Tās arī
mācīja tikai augstās skolās un izmantoja tikai lielas kompānijas. Bet Jums taču
arī tas izdevās!
Jūs jau pieņēmāt lēmumu par savas SIA dibināšanu? Vēl nē? Tas ir labi.
Nevajag steigties. Vajag visu rūpīgi apskatīt un apsvērt no visām pusēm.
Jāpadomā arī par nodokļiem.
Es arī savu biznesu uzsāku kā zemnieku saimniecība. Iemesls bija pavisam
vienkāršs – naudas trūkums. Nebija naudas SIA pamatkapitālam, SIA
reģistrācijai. Nācās vienkārši esošajai zemnieku saimniecībai piereģistrēt
papildus darbības virzienus. Pašam negaidot iznāca ļoti labs mārketinga triks.
Autors: Mārtiņš Valters
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Dažkārt cilvēki aizmirsa kā mani sauc, no kādas zemnieku saimniecības es esmu.
To, ka esmu no zemnieku saimniecības, kas sniedz datorpakalpojumus, to
neaizmirsa neviens! Un tas ir svarīgi. Ir svarīgi, lai Jūs ievēro un atceras.
Kad man 2001.gadā piedāvāja ieņemt augstu amatu, es dēlam nodevu
biznesu ar gandrīz 100 pastāvīgajiem klientiem visā Latvijā. Viņam ir atbilstoša
izglītība un viņš sekmīgi turpināja uzsākto. Daļa no manis iegūtajiem klientiem
ir viņa klienti vēl tagad pēc gandrīz 20 gadiem. Bet ar laiku drošības apsvērumi
ņēma virsroku. Ne vienmēr biznesā viss iet gludi. Tāpēc tika nodibināta SIA un
zemnieku saimniecība savu saimniecisko darbību izbeidza.
3.daļa. Praktiski vingrinājumi reģistrācijas dokumentu veidlapu
aizpildīšanā.
4.praktiskais uzdevums.
4.1. Atveriet dokumentu veidlapas, kas jāiesniedz VID, lai reģistrētos kā
pašnodarbinātais vai kā patentmaksas maksātājs, aizpildiet tās.
4.2. Atveriet dokumentu veidlapas, kas jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā, lai
reģistrētu SIA un aizpildiet tās.
Tās nebūs jāiesniedz, ja negribēsiet. Tas ir vienkārši vingrinājums. Bet tā
ir arī Jūsu pacietības, gatavības pūlēties uz ziedot savu laiku pārbaude. Bizness
nav pastaiga pa parku. Tas ir grūta, šķēršļota un bīstama taka. Vismaz sākuma
posmā tam nevarēs veltīt tikai 8 stundas dienā un 5 dienas nedēļā. Vai esat tam
gatavi?
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