
Galvenās dažādu komersantu veidu atšķirības ir apkopotas tabulā: 

Rādītāji Pašnodarbināta 

persona 

Individuālais 

komersants 

Pilnsabiedrība Komandīt-  

sabiedrība 

Sabiedrība ar  

ierobežotu atbildību 

Akciju sabiedrība 

Juridiska  

persona 

Nē Nē Jā Jā Jā Jā 

Atbildība Neierobežota īpašnieka 

atbildība (ar visu savu 

mantu) 

Neierobežota 

īpašnieka atbildība (ar 

visu savu mantu) 

Neierobežota 

īpašnieka atbildība 

pret pilnsabiedrības 

kreditoriem (ar visu 

savu mantu) 

Vismaz 1 komandīta 

ierobežota atbildība ar 

viņa ieguldījuma 

apmēru. Pārējo biedru 

neierobežota atbildība 

Nav personiskās 

atbildības. Risks tikai 

attiecībā uz ieguldīto 

kapitālu 

Nav personiskās 

atbildības. Risks tikai 

attiecībā uz ieguldīto 

kapitālu 

Reģistrācija Reģistrācija kā nodokļu 

maksātājam VID 

teritoriālajā 

iestādēwww.vid.gov.lv 

Ieraksts LR 

Komercreģistrā. 

Uzņēmumu reģistra 

nodaļāwww.ur.gov.lv 

Ieraksts LR 

Komercreģistrā. 

Uzņēmumu reģistra 

nodaļāwww.ur.gov.lv 

Ieraksts LR 

Komercreģistrā. 

Uzņēmumu reģistra 

nodaļāwww.ur.gov.lv 

Ieraksts LR 

Komercreģistrā. 

Uzņēmumu reģistra 

nodaļāwww.ur.gov.lv 

Ieraksts LR 

Komercreģistrā. 

Uzņēmumu reģistra 

nodaļāwww.ur.gov.lv 

Īpašnieku 

skaits 

Vienmēr 1 fiziska 

persona 

Vienmēr 1 fiziska 

persona 

Vismaz 2 fiziskas vai 

juridiskas personas 

Vismaz 2 fiziskas vai 

juridiskas personas 

1 vai vairākas fiziskas 

vai juridiskas personas 

Vismaz 3 biedri – 

fiziskas vai juridiskas 

personas 

Peļņas/  

zaudējumu  

sadale 

Visa peļņa fiziskajai 

personai (pēc nodokļu 

nomaksas) 

Visa peļņa īpašniekam 

(pēc nodokļu 

nomaksas) 

Proporcionāli 

sabiedrībā 

ieguldītajām kapitāla 

daļām (pēc nodokļu 

nomaksas) 

Proporcionāli 

sabiedrībā 

ieguldītajām kapitāla 

daļām (pēc nodokļu 

nomaksas) 

Par sadali lemj 

dalībnieku sapulce. 

Izmaksā dividendēs, 

daļu ieskaitot 

obligātajās rezervēs 

Par sadali lemj 

akcionāru sapulce. 

Izmaksā dividendēs 

atbilstīgi akciju 

kategorijām, daļu 

ieskaitot obligātajās 

rezervēs (pēc nodokļu 

nomaksas) 

Minimālais 

pamatkapitāls 

Netiek prasīts Netiek prasīts Nav noteikts Nav noteikts 2800 EUR 35000 EUR 

Uzņēmuma 

pārvalde 

Lēmumus pieņem 

fiziskā persona viena 

pati 

Lēmumus pieņem 

īpašnieks viens pats 

Lēmuma pieņemšanai 

nepieciešama visu 

lietvežu piekrišana 

Komandīti nevar 

piedalīties sabiedrības 

lietvedībā un nevar 

pārstāvēt sabiedrību 

Dalībnieku sapulce – 

izskata iekšējos 

pārvaldes jautājumus. 

SIA valde – vada un 

pārstāv sabiedrību, 

Akcionāru sapulce – 

izskata iekšējos 

pārvaldes jautājumus. 

AS padome – 

pārraudzības 

http://www.vid.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/


attiecībās ar trešajām 

personām 

veic grāmatvedības 

uzskaiti 

institūcija. AS valde – 

rīkojas ar līdzekļiem 

un mantu 

Finansējuma 

ieguve 

Ņemot kredītus, 

ieguldot peļņu, savus 

privātos līdzekļus 

Ņemot kredītus, 

ieguldot peļņu, savus 

privātos līdzekļus 

Daļu peļņas ieguldot 

uzņēmumā, ņemot 

kredītus un ieguldot 

privātos līdzekļus 

Piesaistot jaunus 

komandītus, novirzot 

uzņēmumā daļu 

peļņas, ņemot kredītus 

Daļu peļņas ieguldot 

uzņēmumā, ņemot 

kredītus un ieguldot 

privātos līdzekļus 

Emitējot akcijas 

saskaņā ar akcionāru 

sapulces lēmumu, 

ņemot kredītus 

 

Biežāk izmantotā uzņēmējdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāla minimālais lielums ir 2800 EUR, tomēr tas var būt 

mazāks, ja sabiedrība atbilst noteiktām Komerclikuma prasībām. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav 

publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. Dalībnieks neatbild par sabiedrības saistībām. 

Veicamie maksājumi: 

 Pieteikuma izskatīšanas termiņš   Valsts nodeva   Publikācija "Latvijas Vēstnesis"  

 1 - 3 darba dienas   150 euro   27.03 euro  

 

„Mazkapitāla” sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR. Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. Dalībnieki solidāri atbild 

par sabiedrības saistībām neapmaksātā pamatkapitāla apmērā (nepārsniedzot 2800 EUR). 

Veicamie maksājumi: 



 Dibinātāju skaits   Pieteikuma izskatīšanas termiņš   Valsts nodeva   Publikācija "Latvijas Vēstnesī"  

 1 dibinātājs   1 - 3 darba dienas   20 euro   14.23 euro  

 2 un vairāk   3 darba dienas   20 euro   14.23 euro 

 2 un vairāk   1 darba diena   60 euro   14.23 euro 

 


