09.03.2021.
Tiešsaistes seminārā “Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt
pārmaksātos nodokļus” uzdotie jautājumi un atbildes
Diāna Tuča
Bērnudārza rēķinā norādīts mācību maksa 100, ēdināšanas maksa 40, domes
finansējums – par ēdināšanu 10, līdzfin. 50, interešu izglītības pulciņš 15.
Cik ir attaisnotie izdevumi – izglītība 15+(100-50)=65? Paldies
Pirmsskolas izglītības iestādes ikmēneša mācību maksa nav uzskatāma par attaisnotajiem
izdevumiem Ministru kabineta noteikumu Nr. 336 izpratnē.
Savukārt, ja privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu
reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmusi attiecīgu licenci, organizē interešu programmu
pulciņus, tad izdevumi par pulciņiem ir uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumi par bērna
interešu izglītību.
Jūsu piemērā deklarācijā var iekļaut 15 eiro – maksu par interešu izglītību.

Parsla Kalane
Es pagājušajā reizē 2019. gada deklarācijā aizmirsu atrēķināt NĪN no dzīvokļa īres
ienākumiem. Vai varu atskaitīt NĪN par 2019. un 2020. gadu, iesniedzot deklarāciju par
2020. gadu?
Nē, nevarat. Jums jāiesniedz precizētā deklarācija par 2019. gadu, jo 2020. gada
deklarācijā var iekļaut tikai 2020. gadā veiktos izdevumus.

Aiva Krauze
Kādā kārtībā veicat atmaksu?
Atmaksa tiek veikta trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas, taču, ja
deklarācija ir aizpildīta korekti, parasti naudas atmaksa notiek krietni ātrāk. Tas atkarīgs
arī no iesniegto deklarāciju daudzuma attiecīgajā periodā.

Kaspars
Māte iesniegusi deklarācijas par 2018., 2019. g. Meita dod mātei čekus par 2018. gadu par
1000 eiro, attiecīgi pārsniedz viena gada limitu. Māte veic 2018. g. labojumu. Vai jāveic arī
2019. g. labojums?
Jā, ir jāiesniedz arī precizētā deklarācija par 2019. gadu, lai korekti pārceltu uz nākamo
gadu summu, kas pārsniedz gadam noteikto limitu 600 eiro apmēra.

Diāna Tuča
Kā ielādēt, ja ir rēķins un maksājums? Kuru no dok.?
Deklarācijai D4 pielikumā pievieno dokumentu, kas apliecina veikto maksājumu, – tātad
maksājuma dokumentu. Papildus deklarācijas sadaļā “Iesniedzamā informācija” –
“Pievienotie dokumenti” var pievienot rēķinu.

Elita Jurjure
Ja 2020. gadā neesmu strādājusi, bet vīrs man no Vācijas iztikšanai ir skaitījis naudu , kas
pārsniedz 10 000 eiro. Vai man ir jāuzrāda šī summa?
Jādeklarē gada laikā saņemtais dāvinājums, ja kopsumma pārsniedz 10 000 eiro.
Saņemtā nauda nav jādeklarē, ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju saista laulība vai
radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē un naudas pārskaitījums no ārvalstīm
tiek veikts vienas mājsaimniecības ietvaros šīs mājsaimniecības izdevumu segšanai.

Šādā gadījumā saņemtā nauda nav jādeklarē, jo pēc ekonomiskās būtības neveidojas
ienākums.

Diāna Tuča
Ja med. iestāde saka, ka būs e-kvīts, kur tā tiek ielādēta?
EDS sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” – “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.
Liene Vilciņa

Labdien! Jautājums: ja algas nodokļu grāmatiņā ir veikta atzīme par neapliekamā minimuma
nepiemērošanu, vai GID tiek rēķināts neapliekamais minimums?
Jā, GID tiks piemērots diferencētais neapliekamais minimums, ja tāds pienākas.
Ludmila Karakozova
перевод на русский язык можно
VID tīmekļvietnē ir informācija par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu krievu
valodā – jāpārslēdz valoda.
https://www.vid.gov.lv/ru/godovaya-deklaraciya-o-dohodah
Linda Veckāgane
Sveiki! Būtu jauka pamācība, bet vai Jūs zināt, ka valstī ir cilvēki (vājdzirdīgi), kas lasa pēc
lūpām...
Diemžēl semināra norises laikā valstī ir spēkā epidemioloģiskie ierobežojumi, un arī
semināra lektoriem ir jāievēro drošības prasības, tāpēc patlaban nevaram atteikties no
sejas masku izmantošanas.
Leonīds Jākobsons
Ja attaisnoto izdevumu īpatsvars ir lielāks par max. noteiktajiem 600 EUR, vai neizmaksātā daļa
tiks izmaksāta vēlākos gados un vai to vajag atkārtoti iesniegt?
Summa, kas pārsniedz limitu 600 eiro, automātiski tiks pārcelta uz nākamā gada
deklarāciju, un to varēsiet izmantot trīs nākamo gadu laikā. Atkārtoti maksājuma
dokumentus iesniegt nevajadzēs, pārceltā summa būs redzama nākamās deklarācijas
D4 pielikuma sadaļā “No iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi”.
Kaspars Jurāns
Ja nepieciešams precizēt 2019. gada deklarāciju, tad precizējumu var sniegt vienlaicīgi ar
2020. gada deklarāciju vai jāgaida, kad tiks apstiprināta deklarācija par 2019. gadu, un pēc tās
par 2020. gadu?
Ieteicams sagaidīt, kad 2019. gada deklarācija tiks apstiprināta – “pieņemta”, lai sistēma
korekti pārceltu attaisnoto izdevumu summu atlikumus (ja tādi ir) uz 2020. gadu.
Liene Lāce
Vai pie 2020. g. deklarācijas var iesniegt čekus arī par 2019. g.? Ja 2019. g. deklarācija nav
iesniegta.
Nē, nevar. Jums ir jāiesniedz 2019. gada ienākumu deklarācija un tai jāpievieno visi
2019. gada čeki par attaisnotajiem izdevumiem. Savukārt 2020. gada ienākumu
deklarācijai jāpievieno 2020. gada čeki par attaisnotajiem izdevumiem.
Anastasija Antonova
Lasīju, ka sakarā ar Covid-19 krīzi plāno veikt atbalstu pašnodarbinātajiem – vairs nedalīt
izdevumus , bet likt visus izdevumus kā 100 % saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu
uzskaites žurnālā 2021. gadā un 2020. gadā . Vēlos precizēt, vai tā ir? Ja ir, tad jautājums, ko
darīt ar 2020. gadu? Vajadzēs mainīt visas iesniegtās deklarācijas?

Anastasija Antonova
Man nepieciešams zināt šo informāciju, lai pareizi sastādītu gada ienākumu deklarāciju.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā paredz atcelt 2020. un
2021. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai izdevumu ierobežojumu 80 %
apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Nodokļa maksātājam labvēlīgu normu ir
paredzēts piemērot par 2020. taksācijas gadu, t. i., ar atpakaļejošu spēku. Tādējādi
saimnieciskās darbības veicēji gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu varēs iesniegt,
jau piemērojot jauno, labvēlīgāko nosacījumu.
Šobrīd (2021. gada 17. martā) grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likumā vēl nav publicēti.
Pēc grozījumu pieņemšanas gadījumā, ja persona, kas veic saimniecisko darbību, jau ir
iesniegusi 2020. gada ienākumu deklarāciju, to būs iespējams precizēt.
Elita Jurjure
Kur jāieraksta 3. līmeņa pensijas pārskaitītā summa?
Informācija automātiski parādīsies deklarācijas D lapas 7. rindā (ja pensiju fonds
iesniedza VID informāciju par veiktajām iemaksām).
Sarmīte Jermolova
Vai 1000 EUR lielu mācību maksu varu sadalīt starp sevi un vīru, t. i., ielikt 500 EUR savā un
500 EUR vīra dekl.?
Mācību maksu var sadalīt, bet, ja tā ir maksa par vienu ģimenes locekli, tad atmaksa tiks
veikta tikai no 600 eiro. Pārsnieguma summa tiks pārcelta uz nākamo periodu.
Natālija Tarasenko

No tuva radinieka bija dāvinājums, bet summa nepārsniedz 10 000 €. Man šo summu vajag
deklarēt kā neapliekamo ienākumu? Vai tas ir jādara tikai no 10 000 €?
Dāvinājums obligāti jādeklarē, ja summa pārsniedz 10 000 eiro gadā.

Elita Jurjure
Ja esmu bijusi bezdarbnieks visu 2020. gadu, vai man arī jāiesniedz gada deklarācija, ja
man vīrs skaitīja naudu uz kontu no savas algas?
Jādeklarē gada laikā no vīra saņemtais dāvinājums, ja tā kopsumma pārsniedz
10 000 eiro.
Saņemtā nauda nav jādeklarē, ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju saista laulība vai
radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē un naudas pārskaitījums tiek veikts
vienas mājsaimniecības ietvaros šīs mājsaimniecības izdevumu segšanai. Šādā gadījumā
saņemtā nauda nav jādeklarē un deklarācija nav jāsniedz, jo pēc ekonomiskās būtības
tas nebūs jūsu ienākums.

Anastasija Jancevska
Vai es kā māsa varu pievienot čeku (par izglītību) par brāli, ja maksāja par izglītību tēvs?
GID attaisnotajos izdevumos ir tiesības iekļaut brāļa vai māsas – personu ar 1. vai
2. grupas invaliditāti – izdevumus par izglītību un ārstniec iskajiem pakalpojumiem.
Tātad, ja brālis ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, tad māsa var iekļaut savā
deklarācijā izdevumus par brāļa izglītību.

Владимир Павловский
где получить полную информацию о декларировании на русском языке
Informācija atrodas VID tīmekļvietnē – jāizvēlas krievu valoda.
https://www.vid.gov.lv/ru/godovaya-deklaraciya-o-dohodah

Maria Berdicevska
No fiziskās personas gada apliekamo ienākumu apjoma atskaita privātajos pensiju fondos
izdarītās iemaksas ne vairāk kā 4000 eiro gadā. Vai 2021. gadā tā summa – 4000 –
mainīsies?
Lasīju ka būs līdz 10 000 eiro.
Šobrīd tādi grozījumi likumā nav pieņemti.

Gunta Rancāne
Vai var iesniegt attaisnojošos dokumentus par citu personu – abiem vecākiem, ja kopsummā
nepārsniedz 600 eiro?
Par katru no ģimenes locekļiem, t. sk. vecākiem, var iekļaut summu līdz 600 eiro gadā.

Gunta Rancāne
Piemēram, tētis par bērnu iesniedz čekus par 100 eiro, bet mamma 200 eiro, kopsummā par
bērnu ir 300 eiro!!!
Jā, tā var iesniegt.

Una Medne
Cik ilgstoši var tikt pārceltas attaisnoto izdevumu summas, kas ir lielākas par limitu
600,00 eiro gadā? Bezgalīgi vai pēc kāda perioda šī neizmaksātā summa "dzēšas"?
Izglītības un ārstniecisko izdevumu pārsnieguma summu, kas izveidojusies 2013., 2014.,
2015., 2016. vai 2017. gadā, atskaita no apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem
pieciem gadiem pēc taksācijas gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas.
Pārsnieguma summu, kas izveidojusies, sākot ar 2018. gadu, var izmantot trīs gadu
laikā.

Gunta Rancāne
Vai deklarācijā jāuzrāda summas, kas ir gada laikā pārskaitītas radiniekiem?
Deklarācijā nav jāuzrāda radiniekiem pārskaitīt ās summas.
Radiniekam, kas saņēma pārskaitījumu, tas jādeklarē, ja tas ir dāvinājums.

Ludmila Karakozova пожалуйста, НА РУСКОМ МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ
VID interneta vietnē ir rakstveida informācija krievu valodā.
https://www.vid.gov.lv/ru/godovaya-deklaraciya-o-dohodah

Diāna Lao Stumbre
Neko nesaprotu par tiem neapliekamajiem minimumiem!!! 2020. gadā strādāju bez
pārtraukuma, taču mainīju darbavietu! Kā sekot tam līdzi, lai nevajadzētu piemaksāt tagad,
jo radies - ??
Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var
rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais
minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķināts visa gada kopējam faktiski
saņemtajam ienākumam. Tādos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas cilvēkam ir
jāsamaksā.
Ja ienākumi ir mainīgi, jau laikus var novērst papildu nodokļa maksājumu, izmantojot
savu EDS kontu: atver algas nodokļa grāmatiņu un atkarībā no situācijas atzīmē tajā
“Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu” vai “Piemērot iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.

Rakstveidā var vienoties ar darba devēju, ka algai tiks piemērots tik liels prognozētais
neapliekamais minimums, kādu darbinieks pats vēlas. Tomēr jāņem vērā – tas nedrīkst
būt lielāks par VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
Var arī nenorādīt algas nodokļa grāmatiņā nevienu ienākumu gūšanas vietu, bet iesniegt
gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto ienākumu nodokli.

Gunta Rancāne
Vai var radušos piemaksu par 2020. gadu pārcelt uz 2021. gadu? Ja nu pēc tam rodas
pārmaksa....
Nē, pārcelt piemaksu nevar. Ja piemaksa pārsniedz 640 eiro – maksā trijās daļās.
Var prasīt nodokļa nomaksas termiņa pagarinājumu.

Andris Svarans
Paldies, konsultantei, ļoti pilnvērtīgs seminārs!
Māris Beikerts
Labdien, ja man radusies nodokļu pārmaksa par 2020. g. un tajā pašā laikā EDS es redzu,
ka man pienākas atmaksa par IIN. Atmaksa pārsniedz 600 EUR. Tad es saņemšu tikai to
summu, kas ir nodokļu pārmaksa ?
Jautājumu ieteicams uzdot EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

Gunta Rancāne
Par kādām citām personām var iesniegt attaisnojošos dokumentus?
Personas, par kurām var piemērot attaisnotos izdevumus, ir:
• vecāki, vecvecāki;
• bērni, mazbērni;
• laulātais;
• audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu
(alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai
speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
• nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
• brālis un māsa – personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti (piemēro no 2020. gada
1. janvāra);
• apgādībā esošu personu apgādājamie;
• aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

fifa futbol
Lūdzu pastāstiet, kā pareizi aizpildīt d1 deklarācijas pielikumu
Deklarācijas D1 pielikumā automātiski paradās tā informācija par personas ienākumiem,
kura jau ir VID rīcībā. Ja nepieciešams papildināt deklarācijas D1 pielikumu, jāizvēlas
ienākuma veids un secīgi jāaizpilda tabulas ailes, norādot ienākuma summu. Ieteicams
noskatīties šā semināra daļu par D1 pielikuma aizpildīšanu EDS vai skatīt informatīvos
materiālus, t. sk. videoinstrukciju, kas pieejami www.vid.gov.lv sadaļā “Gada ienākumu
deklarācija” (https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija).

Diāna Lao Stumbre
Vai IIN var pievienot arī bērnudārza rēķinus par privāto bērnudārzu – izglītības izdevumos?
Pirmsskolas izglītības iestādes ikmēneša mācību maksa nav uzskatāma par attaisnotajiem
izdevumiem Ministru kabineta noteikumu Nr. 336 izpratnē.

Tātad rēķinu par privātās pirmsskolas izglītības iestādes mācību maksu nevar iekļaut
deklarācijā.

Леонид Зенкович
Где взять бланки возврата налоговD. D1, D4чтобы отправить по почте?
Gada ienākumu deklarācijas veidlapas ir pieejamas VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv
sadaļā “Privātpersonām” – “Gada ienākumu deklarācija” – “Veidlapas”.

Laila Dūna
Labdien! Ja darba devējs ir uzlicis man par pienākumu iegūt B autovadītāja apliecību – vai
mani izdevumi autoskolā var būt kā attaisnotie izdevumi savas kvalifikācijas celšanā?
Lai gada ienākumu deklarācijā iekļautu izdevumus par mācībām autoskolā, ir jāpamato
mācību nepieciešamība darbam, profesijai, amatam vai arodam, piemēram, pievienojot
darba devēja izziņu.
Lai noteiktu, vai konkrētos izdevumus par mācībām (profesionālajiem mācību kursiem)
var iekļaut gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus par izglītību, katru
konkrēto gadījumu vērtē atsevišķi, nosakot, vai šie izdevumi ir saistīti ar nodokļa
maksātāja darba vai profesionālajām vajadzībām – apmācību darbā vai profesijā
nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai un profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanu.

Laima Briede-Bērziņa
Ja daļu rēķinu par bērna izglītību vai ārstniecību ir apmaksājis viens vecāks, bet daļu
maksājis otrs vecāks, vai abi vecāki var likt attaisnojošos dokumentus par bērnu?
Izdevumus par bērnu var sadalīt starp vecākiem, bet atmaksa tiks veikta, ņemot vēra
limitu vienai personai, t. i., par bērnu abiem vecākiem kopā 600 eiro. Pārsnieguma
summa tiks pārcelta uz nākamo periodu.

Anita Bagāta
Labdien! Vai attaisnoto izdevumu dokumentiem var pievienot maksājumus par palīglīdzekļu
nomu 1. grupas invalīdam?
Nē, nevar.

Anna Kušnere
Situācija: 2020. gada janvārī persona aizgāja valsts vecuma pensijā, viņš papildus strādā
SIA, grāmatvedis rēķināja algu pēc pensionāriem noteiktām likmēm. Iesniedzot GID, ir
radusies piemaksa, kādēļ?
Katra situācija ir individuāla. Lai saņemtu atbildi, kas pamatota ar konkrētās personas
datiem, lūdzu, jautājumu iesniedziet EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

Elita Jurjure
Kurā ailē jāraksta dāvinājums no vīra, kas pārsniedz 10000 eiro, un vai kopsumma vai par
katru mēnesi atsevišķi?
Gada laikā no vīra saņemtā dāvinājuma kopsummu ieraksta deklarācijas D1 pielikumā –
ailē “Bruto ieņēmumi un neapliekamie ienākumi”.

Liene Vilciņa
Vai pareizi saprotu, ka privātās pirmsskolas mācību maksa var tikt iekļauta gada ienākumu
deklarācijā?
Nē, privātās pirmsskolas izglītības iestādes ikmēneša mācību maksu nevar iekļaut gada
ienākumu deklarācijā. Var iekļaut maksu par interešu izglītības pulciņiem.

Natalija Malina
Ja pakalpojuma sniedzējs ir elektroniski iesniedzis ziņas, bet persona kvīti ir nozaudējusi , ir
izeja?
Ja ārsts (ārstniecības iestāde) noformēja elektronisko kvīti un iesniedza VID, jūs to
redzēsiet EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.

Ričards
1. gads pašnodarbinātā statusā. Zinu, ka VSAOI var likt izdevumos. Vai 4. ceturkšņa VSAOI
arī var ievietot izdevumos, ja tas maksāts 2021. gadā? Kāpēc VSAOI parādās pie
attaisnotajiem izdevumiem?
Jā, saskaņā ar likumu VSAOI ir attaisnotie izdevumi, kas samazina ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli apliekamo ienākumu. VSAOI par 4. ceturksni, kas samaksātas
2021. gadā, tiek iekļautas 2020.gada izdevumos.

Una Medne
Ja par bērna interešu izglītību tiek veikta apmaksa katru mēnesi, vai, iesniedzot deklarāciju,
nepieciešams pievienot visus bankas maksājumus kā 12 dokumentus?
Var pievienot 12 atsevišķus dokumentus vai vienu bankas konta izrakstu, kurā būs
redzami visi 12 maksājumi.

Ņikita Andrejevs
Esmu pašnodarbinātais, un darbība saistīta ar kurjerpakalpojumiem: šķidrums utt. Sākumā
braukāju ar savu auto, pēc tam sāku īrēt auto darbībai. Cik un kādā apmērā var piemērot
izdevumus par degvielu?
Vieglā automobiļa ekspluatācijas izmaksas (arī izdevumus par degvielu, uzturēšanas
izmaksas) izdevumos ietver proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto
kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātiem maršrutiem, bet ne vairāk kā
par 70 procentiem. Ja maksātājam nav atbilstoši noformētu attaisnojuma dokumentu,
izdevumos ietver ne vairāk par 50 procentiem no faktiskajām izmaksām.

Ņikita Andrejevs
Un cik var piemērot izdevumus par pārējiem izdevumiem?
Uz saimnieciskās darbības izdevumiem ir attiecināmi tikai tie izdevumi, kas nepieciešami
saimnieciskās darbības nodrošināšanai un kas ir pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem.
Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaitījums ir sniegts likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 11. panta trešajā daļā. Īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā
pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu
noteikšanai ir noteikti minētā likuma 11.5 pantā.

Elita Jurjure
Vai bezdarbnieks, kurš visu 2020. gadu nav strādājis, arī var iesniegt čekus par 2020. gadu?
Čekus var iesniegt, bet, ja 2020. gadā nodoklis nebija maksāts, tad par 2020. gadu
nebūs arī pārmaksas. Izdevumu summa tiks pārcelta uz nākamā gada deklarāciju, un to
varēsiet izmantot trīs gadu laikā.
Tās personas čekus, kas pati gada laikā nav maksājusi IIN, savā deklarācijā var iekļaut
ģimenes locekļi, kas ir maksājuši IIN.

Ilmārs Mednis

Man ir sadarbības partneris ASV – Ninja Forms, kurš ražo web lapu spraudņus, kas man
nepieciešami. Rēķinus viņi sūta, taču bez nod. maksātāja reģ. numura. ASV freelanceriem to
nevajagot. Kā rīkoties?
Grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentu.
Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma
esību un kurā ietverti vismaz likuma “Par grāmatvedību” 7. panta pirmajā daļā noteiktie
dokumenta rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu.
Jautājumu ieteicams uzdot EDS sadaļā “Sarakste ar VID”, pievienojot saņemto
dokumentu.

Ilze Ikauniece
Vai es varu iekļaut nepilngadīga brāļa attaisnotos izdevumus savā deklarācijā, ja viņš ir
reģistrēts kā mātes apgādājamais?
GID attaisnotajos izdevumos ir tiesības iekļaut brāļa vai māsas – personu ar 1. vai
2. grupas invaliditāti – izdevumus par izglītību un ārstniec iskajiem pakalpojumiem.
Tātad, ja brālis ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, tikai tad māsa var iekļaut savā
deklarācijā brāļa izdevumus.

Liva B
FM rosinātie grozījumi paredz 2020 un 2021 IIN aprēķināšanai atcelt izdevumu
ierobežojumu 80 % apmērā no saimn. darbības ieņēmum. Vai tas šobrīd ir pieņemts? Ja jā,
kur var atrast papildu informāciju?
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā paredz atcelt 2020. un
2021. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai izdevumu ierobežojumu 80 %
apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Nodokļa maksātājam labvēlīgu normu ir
paredzēts piemērot par 2020. taksācijas gadu, t. i., ar atpakaļejošu spēku. Tādējādi
saimnieciskās darbības veicēji gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu varēs iesniegt,
jau piemērojot jauno, labvēlīgāko nosacījumu.
Šobrīd grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā vēl nav
publicēti.
Ja maksātājs, kas veic saimniecisko darbību, jau ir iesniedzis 2020. gada ienākumu
deklarāciju, to iespējams precizēt.

Diāna Tuča
Paldies par atbildēm! Cerams, ka uz manu jautājumu būs arī atbilde prezentācijas materiālā,
jo Jūsu kolēģes no 2019. gada deklarācijas izņēma visas mācību maksas.
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes ikmēneša mācību maksu nevar iekļaut gada
ienākumu deklarācijā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos var iekļaut izglītības izdevumus
par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē) apgūšanu bērniem līdz
18 gadu vecumam.
Informācija par Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto izglītības iestāžu licencētajām
interešu izglītības programmām pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī
iedzīvotāju ērtībai informācija ir pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Pašvaldību
izsniegtās licences interešu izglītības programmām (saraksts)”.

Elita Jurjure
Jau rakstīju: ja esmu bijusi bezdarbnieks visu 2020. gadu, vai man arī jāiesniedz gada
deklarācija, ja man vīrs skaitīja naudu uz kontu no savas algas? Bet tā pārsniedza
10 000 eiro?
Jādeklarē gada laikā no vīra saņemtais dāvinājums, ja kopsumma pārsniedz 10 000 eiro.
Saņemtā nauda nav jādeklarē, ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju saista laulība vai
radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē un naudas pārskaitījums tiek veikts

vienas mājsaimniecības ietvaros šīs mājsaimniecības izdevumu segšanai. Šādā gadījumā
saņemtā nauda nav jādeklarē un deklarācija nav jāsniedz, jo pēc ekonomiskās būtības
tas nebūs jūsu ienākums.

Edgars Kohs
Vai var iesniegt arī parasto veselības apdrošināšanu?
Jā, izdevumus par veselības apdrošināšanu var iekļaut deklarācijas D4 pielikumā.

Ričards
Kāpēc D3 VID automātiski ieliek izdevumu ierobežojumu, ja saimnieciskā darbība ir pirmo
gadu?
Lūdzam šo jautājumu uzdot savā EDS profilā, izvēloties sadaļu “Sarakste ar VID”, lai
varam izpētīt minēto problēmu.

Iveta Leja
Pārbaudot deklarācijas, bieži nākas saskarties, ka personas nenorāda konta Nr. vai norāda
citas personas konta Nr. Lūdzu, pastāstiet, ka pārmaksa tiek atmaksāta tikai uz personas
personīgo kontu.
Jā, pārmaksa tiek atmaksāta tikai personas personīgajā kontā.

Dana Drubiņa
Daļa ārstniecības izdevumu jau automātiski iekļauti deklarācijā, taču daļu summas pēc
norēķināšanās par pakalpojumu segusi veselības apdrošināšana. Vai un kā šī summa, kas
faktiski samaksāta, ir jākoriģē?
Maksājuma dokuments tiek pievienots gada ienākumu deklarācijai, taču pie attaisnotajiem
izdevumiem tiek norādīta tikai tā summas daļa, kuru apdrošinātājs nav sedzis. Ja
deklarāciju iesniedz elektroniski, tam ir paredzētas īpašas ailes, – jānorāda gan pilna
dokumentā norādītā summa, gan apdrošinātāja segtā daļa.

Elita Jurjure
Ja neiesniedzu deklarāciju par 2020. gadu, jo biju bezdarbnieks, vai pārmaksa par
2019. gadu pazudīs?
Ja deklarācija par 2019. gadu bija iesniegta un D4 pielikumā izveidojās attaisnoto
izdevumu atlikumi, kas pāriet uz nākamajiem gadiem, tad, lai pārceltu atlikumus uz
2021. gadu, jums jāiesniedz arī deklarācija par 2020. gadu.

Kristerino
Vai samaksātos procentus par studiju kredītu arī var iesniegt kā attaisnotos izdevumus?
Nē, procentus nevar, var tikai kredīta pamatsummu.
Visu saņemtā kredīta summu attaisnotajos izdevumos iekļauj deklarācijā tajā taksācijas
gadā, kurā saņemto studiju kredītu persona ir sākusi atmaksāt. Deklarācijai jāpievieno
līguma kopija, studiju kredīta atmaksas grafiks un samaksas dokuments, kas apliecina,
ka uzsākta studiju kredīta atmaksa (pirmais maksājums).
Maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu internetbankā var saglabāt PDF formātā un
pievienot deklarācijai.

Rihards Graudins
Labdien! Divi jautājumi:1) ienākumi, kas tiek saņemti no mikrouzņēmumu nodokli
maksājošas SIA, ir jānorāda deklarācijā? (norādot ienākumus, parādās, ka jāmaksā papildu
nodokļi)

Deklarācijā nav jānorāda mikrouzņēmumā saņemtā darba alga.

Rihards Graudins
2) Naudas summa kas tiek saņemta no radiniekiem kā dāvinājums virs 10 000, kāds
ieņēmumu kods jānorāda?
D1 pielikumā norāda ar kodu 22 – “Citi ar nodokli neapliekami ienākumi”.

Līga Šupstika
Labdien! Par bērnu profesionālās ievirzes izglītību (dejas, sporta skola) rēķinus maksāju
elektroniski. Man prasa līgumus ar iestādēm, kur un kā varu tos pievienot?
Līgumus pievieno EDS gada ienākumu deklarācijas sadaļā “Iesniedzamā informācija”.

Līga Šupstika
Kāpēc manu nepilngadīgo bērnu e-kvītis neparādās manā EDS sistēmā? Vai tās ir jāievada
manuāli?
D4 pielikumā var ievadīt e-kvīts numuru, un sistēma atlasīs šo kvīti. Ja sistēma to
neatrod, tad var pievienot arī manuāli.

Liāna Ārgule
Ceturtdien, 4. martā, MK sēdē FM rosinātie grozījumi paredz 2020. un 2021. gadā IIN
aprēķināšanai atcelt izdev. ierobež. 80 % apmērā no saimn. darb. ieņēm. Vai tas jau ir
spēkā, un vai par to būs seminārs?
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz atcelt
2020. un 2021. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai izdevumu
ierobežojumu 80% apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, šā semināra norises
laikā vēl nav spēkā.
Pēc grozījumu publicēšanas saimnieciskās darbības veicēji gada ienākumu deklarāciju
par 2020. gadu varēs iesniegt, jau piemērojot jauno, labvēlīgāko nosacījumu.
Ja maksātājs, kas veic saimniecisko darbību, jau ir iesniedzis 2020. gada ienākumu
deklarāciju, to iespējams precizēt.

fifa futbol
Pārdevu mantojumu no tēva, cik saprotu, šī summa neapliekas ar nodokli?!
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek saņemto mantojumu.
Savukārt, ja mantojumā saņemtais nekustamais īpašums tiks pārdots, tad jāvērtē, vai
pārdošanas brīdī tiek izpildīti tie likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pantā
noteiktie kritēriji, saskaņā ar kuriem ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas nav
apliekams ar nodokli. Ja kritēriji nebūs izpildīti – būs jāmaksā nodoklis no kapitāla
pieauguma.
Vairāk informācijas par nodokļa nomaksu no kapitāla pieauguma skatiet www.vid.gov.lv
sadaļā “Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma”
(https://www.vid.gov.lv/lv/ienakuma-nodoklis-no-kapitala-pieauguma).

Roventa Putnina
2018. g. GID bija piemaksa, kas samaksāta. Šogad precizējām GID, pievienojot att. izd. Bet
EDS nav, kur ierakstīt konta Nr. Vai VID pārskaitīs pārmaksu uz kontu, kas ir 2020. gada
deklarācijā?
Ieteicams jautājumu uzdot EDS sadaļā “Sarakste ar VID” un sniegt informāciju par
aktuālo kontu.

Aija Bērziņa

Es pagājušā gada augustā pārdevu dzīvokli, nebiju tās īpašnieks 5 pēdējos gadus, tikai 3.
Saskaņā ar likumu man jāmaksā nodoklis 20 % apmērā no pārdošanas summas, ja gada
laikā naudu neieguldu cita īp. pirkšanā. Vai ir iespējams šo termiņu pagarināt vēl?
No vienīgā dzīvokļa pārdošanas gūtais ienākums jāiegulda 12 mēnešu laikā no dzīvokļa
pārdošanas. Likums neparedz iespēju šo termiņu pagarināt.

Ilze Stradiņa
Labdien! Ļoti labs seminārs! Paldies!!!
Iveta Kronberga
Ģimenē viens bērns, abi vecāki maksājuši par medicīnas pak. katrs 1000 EUR. Vai KATRS
no vecākiem par šo vienu bērnu drīkst iesniegt čekus un saņemt 20 % no 600 EUR?
Nē, katrs no vecākiem par bērnu nevar saņemt 20 % no 600 eiro, abi vecāki kopā
saņems 20 % no 600 eiro. Vecāki čekus par bērna attaisnotajiem ārstnieciskajiem
izdevumiem var sadalīt savā starpā, un katrs var pievienot savai deklarācijai daļu no
tiem.
Deklarācijai pievieno visus čekus, bet atmaksa tiks veikta no 600 eiro. Pārsnieguma
summa automātiski tiks pārcelta uz nākamajiem trim gadiem.

Tamāra Dubava
Ja vīrs samaksā par automašīnu, bet tā tika CSDD reģistrēta uz mani, to pārdodot es
samaksāju IIN no starpības, vai es varu kā attaisnojuma dokumentu izdevumos likt
maksājuma uzd. no vīra konta?
Nē, nevarat. Saimnieciskās darbības izdevumus grāmatvedībā var iekļaut , pamatojoties
uz attaisnojuma dokumentiem. Attaisnojuma dokumentam jābūt noformētam atbilstoši
likuma “Par grāmatvedību” 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām. Lai varētu
attaisnojuma dokumentus iekļaut grāmatvedībā, tiem jābūt noformētiem uz Jūsu vārda.

Ricka Jud
Paldies!
Aleksandrs Gavrilovs
Labdien! Esmu aizpildījis, un raksta, ka kļūda, – eksistē vairāki attaisnojuma dokumenti ar
numuriem. Kā labot kļūdu?
Jālabo dokumenta numurs, ar vienādiem numuriem iesniegt nevar. Jāpārbauda, vai
viens dokuments nav pievienots vairākās reizes.

Facebook uzdotie jautājumi:
Indra Trofimoviča
Vai optisko briļļu iegādes čeks ir attaisnojošs dokuments un par to pienākas atmaksa?
Nē, izdevumus briļļu iegādei nevar iekļaut deklarācijā.

Kristine Japina
Ja nav internetbankas, e paraksta, kā lai iesniedz deklarāciju??
Kristine Japina
Vecākiem nav internetbankas, e paraksta. Es nestrādāju.
Daiga Zeltiņa -> Kristine Japina gan jau kādam radiniekam ir, par radinieku arī var iesniegt,
tāpat kā par bērniem. Ja jau internets ir, FB, to kaut kā maksā 😂
Anda Ziemele -> Kristine Japina Ja nav maksāts IIN, tad nav arī no kā prasīt atmaksu.
Kristine Japina

Es prasu par vecākiem... Viņi strādā.. Viņiem algu maksā skaidrā naudā, un viņiem nav
kontu un internetbankas
VID rekomendē iesniegt gada ienākumu deklarāciju elektroniski, jo šādai izvēlei ir
vairākas būtiskas priekšrocības, tostarp elektroniskā deklarāc ijas forma ir vienkāršota, tā
pati automātiski pielasa VID rīcībā esošos datus un veic aprēķinus, kas ievērojami
mazina matemātisku kļūdu iespējamību. Taču gada ienākumu deklarācijas veidlapas var
izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt pa pastu (Valsts ieņēmumu dienestam,
Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978). Gada ienākumu deklarācijas veidlapas ir pieejamas VID
tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Privātpersonām” – “Gada ienākumu deklarācija” –
“Veidlapas”.

Gunita Siliņa
Ja ir lieli zobārstniecības izdevumi, vai var visi ģimenes locekļi iesniegt manus izdevumus?
Izdevumus var sadalīt starp ģimenes locekļiem, bet atmaksa tiks veikta tikai no 600 eiro
gadā. Pārsnieguma summa tiks pārcelta uz nākamo periodu.

Liene Vilciņa
Nedrīkst viens čeks 2 cilvēkiem parādīties deklarācijās, vecāki un bērni, un laulātais mierīgi
var iesniegt čekus.
Attaisnotos izdevumus par katru ģimenes locekli persona drīkst iesniegt tikai vienreiz. Ja
tiks pārsniegta maksimālā norma 600 eiro gadā, atlikumi tiks pārcelti uz nākamo gadu.

Vineta Parfenkova
Izdevumus par bērnu var iekļaut tikai viens vecāks vai abi vecāki, t. i., ja abi vecāki, tad
kopsumma par 1200?
Nē, limits tiek noteikts vienai personai – bērnam. Tātad abi vecāki kopā saņems 20 % no
600 eiro.

Aija Saulīte
Kā var iesniegt samaksu par studiju kredītu, ja to naudu automātiski noņem no konta ?
Visu saņemtā kredīta summu attaisnotajos izdevumos iekļauj deklarācijā tajā taksācijas
gadā, kurā saņemto studiju kredītu persona ir sākusi atmaksāt. Deklarācijai jāpievieno
līguma kopija, studiju kredīta atmaksas grafiks un samaksas dokuments, kas apliecina,
ka uzsākta studiju kredīta atmaksa (pirmais maksājums).
Maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu internetbankā var saglabāt PDF formātā un
pievienot deklarācijai.

Laima Briede-Bērziņa
Attaisnotajos dokumentos neparādās elektroniski it kā iesniegtās kvītis no ārstniecības
iestādes. Kā tādas var iesniegt manuāli, ja nav pieejama informācija par numuru.?
Iesakām vērsties pie pakalpojuma sniedzēja un palūgt kvīts eksemplāru, tad šo
dokumentu pievienot GID.

Alise Rom
Kāpēc jāielogojas eds ar paroli un lietotājvārdu, lai dabūtu qr kodu, lai pievienotos čeku
aplikācijai, kurai var pievienoties ar to pašu paroli un lietotājvārdu?? 🤔
Mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi” var pierakstīties ar QR kodu, lietotāja vārdu un
paroli – kā kuram ir ērtāk. Videoinstrukciju par mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”
skatiet www.vid.gov.lv sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”
(https://www.youtube.com/watch?v=NxE1mu_1hL4)

