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Attālinātais darbs –
iespējamās nodokļu sekas

Pastāvīgā pārstāvniecība (PP) ārvalstī 
uzņēmumam jāreģistrējas un jāmaksā UIN. 

Darbinieka alga var tikt aplikta ar nodokļiem ārvalstī 
 vai nu darba devējam vai darbiniekam pašam 
jāveic nodokļu nomaksa.

Persona var kļūt par nodokļu rezidentu ārvalstī 
personas visā pasaulē gūtie ienākumi apliekami ar 
ienākums nodokli šajā valstī.

Jāanalizē, kurā valstī veikt sociālās iemaksas.



o Pastāvīga uzņēmējdarbības vieta
o 183 dienas 12 mēn. periodā

o tiek veikta uzņēmuma darbība

o ir noteikta (fiziska) atrašanās vieta 
uzņēmuma rīcībā

Darbs no mājām?

1. Pastāvīgā pārstāvniecība (ESAO nodokļu konvencijas ) 

o Atkarīgs aģents 
o Nav neatkarīgs aģents

o Darbojas uzņēmuma vārdā

o Parasti (habitually) slēdz līgumus, 
kas ir saistoši uzņēmumam

Termins «habitually»? 

o Būvniecības PP
o Kļūst par PP pārsniedzot noteiktu 

darbības ilgumu (6/9/12 mēneši)

Termiņa skaitīšana, ja darbi apturēti?



Vispārējais princips – alga apliekama tur, kur faktiski tiek 
veikts darbs.

Izņēmums – turpina maksāt algas nodokļus personas 
pirmajā valstī, ja:

o Persona atrodas otrajā valstī ne vairāk kā 183 
dienas 12 mēnešu periodā un 

o Darba devējs nav rezidents otrajā valstī un

o Darba devējam otrajā valstī nav PP, kas uzņemas 
algas izmaksu. 

183 dienu limita pārsniegšana ceļošanas ierobežojumu dēļ

Darbinieku algas aplikšana ar nodokļiem 
(ESAO nodokļu konvencijas)



3. Personas nodokļu rezidence 
(ESAO nodokļu konvencijas) 

Valstis piemēro vietējos normatīvos aktus rezidences 
noteikšanā. 

Ja rodas dubultā rezidence – piemēro konvenciju 
normas (tie-breaker rules). 

Termiņu aprēķini vietējo normatīvo aktu piemērošanai?

Ceļošanas ierobežojumi – nevajadzētu ietekmēt 
personas rezidenci konvenciju piemērošanas 
vajadzībām.



4. Sociālās iemaksas

Pamatprincips – sociālās iemaksas veic valstī, kur 
faktiski veic darbību. 

Izņēmumi – darbinieku nosūtīšana, darbs vairākās 
valstīs. Ja izpildās noteikti kritēriji, var turpināt 
maksājumus savā rezidences valstī (jāsaņem A1 
sertifikāts). 

Darbs citās valstīs:

Jāanalizē, vai ar konkrēto valsti Latvijai ir noslēgts 
sociālās drošības līgums, un kādus nosacījumus tas 
paredz. 

Darbs ES valstīs:



o Katra situācija jāvērtē individuāli, saskaņā 
ar vietējiem normatīvajiem aktiem, nodokļu 
konvencijām, nodokļu administrāciju 
vadlīnijām, regulējumu sociālās drošības 
jomā.

o Jāņem vērā:
o Uzņēmuma darbības veids
o Darba specifika (darba apraksts)
o Līgumu nosacījumi
o Attālinātā darba ilgums

Secinājumi
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