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Informatīvais materiāls
Kā lietot EDS sadaļu “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļa “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” ir paredzēta, lai ar internetbankas
starpniecību veiktu nodokļu maksājumus tiešsaistē. Lai būtu iespējams lietot šo EDS sadaļu, jābūt izpildītiem šādiem
nosacījumiem:
• attiecīgajam lietotājam ir jābūt EDS klienta amatpersonai vai pilnvarotajai personai;
• sadaļā “Lietotāji un to tiesības” ir jābūt atzīmētām tiesībām veikt maksājumus;
• personai, kas veic maksājumu, ir jābūt attiecīgajām tiesībām internetbankā, lai varētu apstiprināt maksājuma uzdevumus
uzņēmuma (klienta) vārdā.

Svarīgi! Lai būtu iespējams lietot EDS sadaļu “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”, lietotājam ir jābūt EDS klienta
amatpersonai vai pilnvarotajai personai.

EDS autentificēšanās lapā (https://eds.vid.gov.lv/login/) ievadiet savu lietotājvārdu un paroli vai izmantojiet kādu citu piedāvāto
autentificēšanās veidu.
Atveriet sadaļu “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”, kur tiks automātiski sagatavots maksājums par attiecīgo nodokli, ja šobrīd jums
ir aktuāls nodokļu parāds.
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Ja nepieciešams sagatavot avansa maksājumu, t. i., maksājumu par summu, kura ir aprēķināta pēc deklarācijas, bet pašreiz vēl nav
radies parāds, maksājums jāizveido manuāli, ievadot nepieciešamo summu un norādot informāciju maksājuma mērķī.
Šādā gadījumā logā “Summa” noklusētā vērtība būs “0,00”, bet tas ir manuāli labojams, proti, jums būs jāieraksta, cik liela summa
tiks maksāta avansā, kā arī logā “Maksājuma mērķis” jānorāda, kas tas ir par maksājumu.

Pēc pogas “Maksāt” nospiešanas tiek piedāvāta internetbankas izvēle, pēc tam notiek pāradresācija uz izvēlēto internetbanku, kurā
lietotājs apstiprina maksājuma veikšanu, ievadot savu autentifikācijas informāciju. Laukā “Summa” norādītajai vērtībai jābūt lielākai
par 0,00 EUR.
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Izvēlnē “Nodokļi” tiek attēloti aktuālie dati par nodokļu parādu, pārmaksu, soda naudu, nokavējuma naudu un pamatsummu.

Izvēlnē “Saistības” tiek attēlota informācija par saistībām, kuras veido kopējo parādu vai pārmaksu.
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Izvēlnē “Maksājumu vēsture” tiek automātiski saglabāti visi veiktie maksājumi, un pēc atzīmes laukā “Statuss” ir iespējams noteikt
maksājuma stāvokli.

•
•

“Izpildē (procesā)” – maksājums ir iesniegts EDS un gaida bankas apstiprinājumu.
“Apmaksāts” – banka ir apstiprinājusi maksājumu.
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•
•

“Apstiprināts” – maksājums ir apstrādāts Valsts ieņēmumu dienestā un nonācis Valsts kases kontā.
“Noraidīts” – maksājums ir noraidīts.

Visi izpildītie maksājumi tiek ievietoti arī izvēlnē “Veiktie nodokļu maksājumi”, kas atrodama EDS sadaļā “Pārskati”.

Maksājuma statuss “Izpildē (procesā)” uz statusu “Apmaksāts”, “Apstiprināts”, “Noraidīts” nomainās 72 stundu laikā. Veiktais
nodokļa maksājums var tikt noraidīts, ja:
1) kontā, no kura veikts pārskaitījums, pārskaitījuma brīdī nav bijis pietiekami daudz naudas līdzekļu;
2) pēc lietotāja pāradresācijas no EDS uz Latvija.lv apmaksas sistēmu lietotājs nav sekmīgi izpildījis visas nepieciešamās darbības, lai
apstiprinātu maksājumu internetbankā, piemēram, kādā brīdī pirms apstiprinājuma ir nospiesta interneta pārlūka poga “Back”
(“Atgriezties”), lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
Ja maksājums nav apstiprināts internetbankā (nospiesta poga “Atgriezties”), tad redzama aprēķinātā summa un iekavās summa
maksāšanas procesā (no tiem 1040,54 EUR maksāšanas procesā), turklāt pārtraukta maksājuma gadījumā iekavās redzamā s umma
var neatbilst reāli maksājamai summai. Uzraksts par summu maksāšanas procesā pazudīs 72 stundu laikā.

Šobrīd EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” ir iespēja veikt nodokļu maksājumu ne tikai par sevi, bet arī par jebkuru citu
juridisku vai fizisku personu, nospiežot pogu “Izvēlēties citu”.
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Izvēlnē “Juridiska persona” ierakstiet juridiskas personas:
• reģistrācijas numuru vai
• nosaukumu.
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Izvēlnē “Fiziska persona” ierakstiet fiziskas personas:
• vārdu;
• uzvārdu;
• personas kodu.

Pēc nepieciešamo parametru ievades nospiediet pogu “Meklēt”, pēc tam izvēlieties atlasīto nodokļu maksātāju un nospiediet pogu
“Izvēlēties”.

Parādīsies paziņojums, ka esat izvēlējies citu nodokļu maksātāju. Tagad ir jāsagatavo jauns maksājums.
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Lauks “Summa” jāaizpilda obligāti!

Svarīgi! Ja izvēlējāties veikt maksājumu par citu nodokļu maksātāju, lapas augšdaļā
parādīsies informatīvs paziņojums.
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde

