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Informatīvais materiāls
Fizisko personu saistību samazināšanas vai dzēšanas
rezultātā gūtā ienākuma deklarēšana
Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka par fiziskas personas ienākumu ir
uzskatāmas dzēstas vai samazinātas parāda, aizdevuma (kredīta) saistības.
Par šādu ienākumu ir uzskatāms dzēstais vai samazinātais parāds par
saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, dzēstais vai samazinātais parāds par
komunālajiem pakalpojumiem un elektronisko sakaru pakalpojumiem), dzēstā
vai samazinātā patēriņa kredīta summa, dzēstā vai samazinātā hipotekārā kredīta
summa u.c. Šajā ienākumā ietver gan dzēstā vai samazinātā parāda, aizdevuma
(kredīta) pamatsummu, gan kredīta procentus.

Ienākums no dzēstām vai samazinātām parāda, aizdevuma
(kredīta) saistībām ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ,
izņemot tādu ienākumu, kas gūts:
1) tiesai pieņemot lēmumu Maksātnespējas likumā noteikto saistību
dzēšanas procedūras ietvaros;
2) laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim un kurš
atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

saistību atmaksa ir (vai saistību rašanās brīdī bija) nodrošināta ar
nekustamā īpašuma hipotēku;

ienākuma guvējs saistības ir uzņēmies, lai nodrošinātu sevi (vai
savu ģimeni) ar dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu, un izmantojis šo
aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai vai
uzlabošanai;

ienākuma guvējs (attiecībā uz aizdevēju) nav un nav bijis ar
uzņēmumu saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;

aizdevēju un ienākuma guvēju nesaista laulība vai radniecība līdz
trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.
Parāda, aizdevuma (kredīta) dzēsējs pēc fiziskas personas, kas ir guvusi
attiecīgo ienākumu, pieprasījuma izsniedz paziņojumu par samazinātu vai dzēstu
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parāda, aizdevuma (kredīta) saistību veidā gūtā ienākuma apmēru, kā arī nosūta
šo paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam.
No dzēstu vai samazinātu parādu, aizdevuma (kredīta) saistību gūtā
ienākuma pienākums aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli un nomaksāt
to budžetā ir fiziskajai personai, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju
Valsts ieņēmumu dienestā 2018.gadam (kalendāra gadam) sekojošā gadā no
1.marta līdz 1.jūnijam, bet, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 55 000
euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.
Dzēstu vai samazinātu parādu, aizdevuma (kredīta) saistību rezultātā gūto
ienākumu deklarē gada ienākumu deklarācijas pielikumā D1 “Taksācijas gadā
Latvijas Republikā gūtie ienākumi”, aizpildot minētā pielikuma 1., 2. un 6.aili,
kā arī ietver ienākumā, ko uzrāda gada ienākumu deklarācijas D veidlapas 1. un
3.ailē.
Minētajam ienākumam piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvo
nodokļa likmi:
1) 20 % — gada ienākumam līdz 20 004 euro;
2) 23 % — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet
nepārsniedz 55 000 euro;
3) 31,4 % — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.
Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas piemērs
SIA “BCC”, kas nodarbojas ar patēriņa kredītu izsniegšanu, 20XX.gadā ir
dzēsusi fiziskajai personai aizdevumu 300 euro.
Fiziskajai personai gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumu aizpilda šādi.
D1
TAKSĀCIJAS GADĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ GŪTIE IENĀKUMI
Ienākumu
gūšanas vieta un
veids
1
SIA “BCC”,
aizdevumu
dzēšanas
rezultātā gūts
ienākums

Bruto
ieņēmumi

Neapliekamie
ienākumi

2
300,00
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Apliekamie ienākumi,
neatskaitot darba
devēja veiktās iemaksas
6
300,00

Avansā
samaksātais
nodoklis
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Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo
tālruni 67120000, vērsties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī
uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā Kontakti.

2019.gada 8.janvārī
Informāciju sagatavoja:

3

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde

