Informatīvais materiāls
Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Saeima 2019.gada 21.martā pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli””, kas 2019.gada 2.aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” Nr.66 (6405) un stājas spēkā 2019.gada 16.aprīlī. Atsevišķu šī likuma
grozījumu piemērošanai noteikts cits spēkā stāšanās laiks.
Būtiskākie grozījumi:
- atliek iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) samaksas termiņu līdz
2020.gada 1.decembrim;
- ievieš nodokļa maksātāja prognozēto neapliekamo minimumu;
- palielina neapliekamo ienākumu summu, kuru pārsniedzot ir jāiesniedz
deklarācija;
- citas izmaiņas.

Ar nodokļa samaksu saistītie grozījumi
Termiņa atlikšana
2018. un 2019.gada ienākumu deklarācijā aprēķinātā nodokļa samaksas termiņš ir
atlikts līdz 2020.gada 1.decembrim, ja personai nav reģistrēta saimnieciskā darbība un gada
ar nodokli apliekamie ienākumi atbilst visiem turpmāk nosauktajiem nosacījumiem:
- 2018.gadā nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro;
- ir saņemti tikai Latvijā;
- no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
- tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, piemēram,
algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no
uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.
Saimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā tiem, kuri paziņojuši par saimnieciskās
darbības nereģistrēšanu (īpašuma īre, noma), saglabājas līdzšinējā nodokļa samaksas
kārtība un nodokļa samaksas termiņš netiek atlikts.
Nodoklis mazāks par vienu eiro
Ja, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem,
aprēķinātais nodoklis nepārsniedz vienu eiro, tas nav uzskatāms par nodokļa parādu un
valsts budžetā nav jāiemaksā.
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Nodokļa samaksas termiņš personām, kuru ienākumi pārsniedz augstāko progresijas
slieksni
Ja ienākumi 2018.gadā pārsniedz 55 000 eiro, 2019.gadā – 62 800 eiro un
deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to var samaksāt budžetā trijās
reizēs – līdz 16.jūlijam, 16.augustam un 16.septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu
no šīs summas.
Minētā kārtība piemērojama, iesniedzot iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju
par 2018.gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.

Ar prognozēto neapliekamo minimumu saistītie grozījumi
Maksātāja prognozētais neapliekamais minimums
Lai pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas nodokļa piemaksas pienākums par
piemērojamā diferencētā neapliekamā minimuma apmēra pārsniegumu rastos iespējami
mazākam personu lokam, ir noteikta iespēja pašam prognozēt mēneša neapliekamo
minimumu.
Personas prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkst pārsniegt Valsts
ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru, t.i, sev var
prognozēt tikai tādu mēneša neapliekamo minimumu, kurš ir mazāks par Valsts ieņēmumu
dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas ir paziņots elektroniskajā algas
nodokļa grāmatiņā.
Pamatojoties uz personas (ienākuma saņēmēja) rakstveida iesniegumu un
vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, ienākuma izmaksātājs gada laikā piemēro paša
ienākuma saņēmēja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
Tādējādi gada laikā darba vietā grāmatvedis piemēro Valsts ieņēmumu dienesta
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu vai pēc vienošanās ar darbinieku – darbinieka
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
Maksimālais Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma
apmērs
Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkst
pārsniegt vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteikumos noteiktā maksimālā
gada neapliekamā minimuma (2019.gadā – 230 eiro mēnesī).
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Neapliekamo ienākumu deklarēšanas sliekšņa palielinājums un
jauns neapliekamā ienākuma veids
Neapliekamo ienākumu deklarēšanas slieksnis
No 4000 eiro uz 10 000 eiro gadā ir palielināta kopējā neapliekamo ienākumu
summa, kuru pārsniedzot rodas pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un deklarēt
ar nodokli neapliekamos ienākumus.
Tādējādi gada ienākumu deklarāciju par 2019.gadu un turpmākajiem gadiem
nodokļa maksātājam ir pienākums iesniegt, ja kopējā gadā saņemto ar nodokli neapliekamo
ienākumu summa pārsniedz 10 000 eiro.
Čeku loterijas laimesti
Ar nodokli neapliekams ienākums ir arī čeku loterijas laimesti saskaņā ar Čeku
loterijas likumu.

2019.gada aprīlī
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde

