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Informatīvais materiāls
GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA
NODOKLI”
2020. gada 27.novembrī ir pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli”, kas 2020. gada 11.decembrī publicēti oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” Nr. 240A (2020/240A.14). Grozījumi stājas spēkā
2021. gada 1. janvārī, atsevišķām normām noteikts atšķirīgs spēkā stāšanās
laiks.
Grozījumi paredz šādas būtiskas izmaiņas:
✓ atceļ patentmaksas režīmu
✓ samazina IIN1 likmi
✓ maina IIN piemērošanas kārtību autoratlīdzības ienākumam
✓ skaidri nosaka, ka ar nodokli ir apliekams ienākums, kas radies
samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā
✓ ar nodokli ir apliekams ienākums, kas mantots kā valsts fondētās
pensijas kapitāls
✓ noteikti jauni neapliekamo ienākumu veidi
✓ papildināts personu loks, par kurām ir tiesības piemērot attaisnotos
izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem
✓ nosaka regulējumu automātiskai budžetā maksājamā IIN aprēķināšanai
GID2 tiem nodokļu maksātājiem, kuri nav iesnieguši GID, bet kuriem
veidojas budžetā maksājamais nodoklis
✓ nosaka regulējumu automātiskai 2022.gada un turpmāko gadu IIN
pārmaksas atmaksai, sākot no 2023.gada
✓ u.c. izmaiņas

Atcelts patentmaksas režīms
Ar 2021. gada 1. janvāri tiek atcelts patentmaksas režīms, saglabājot tikai
samazinātās patentmaksas režīmu pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas
invaliditāti.
Samazinātās patentmaksas režīmu tāpat kā līdz šim pensionāriem un personām
ar 1. vai 2. grupas invaliditāti būs tiesības piemērot noteiktās saimnieciskās darbības
jomās, ja to saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedza 3000 euro
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IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
GID – gada ienākumu deklarācija.
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un atbilstoši pašas personas prognozei arī konkrētā gadā saimnieciskās darbības
ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu gadu) nepārsniegs 3000 euro, ja tie nav algas nodokļa
maksātāji (t. i., nav darba attiecībās) un savā saimnieciskajā darbībā nenodarbina citas
personas.
Netiek mainīts arī samazinātās patentmaksas apmērs – tāpat kā līdz šim tie ir
17 euro gadā vai 9 euro pusgadā.
Kārtību, kādā reģistrē samazinātās patentmaksas maksātāju, maksā samazināto
patentmaksu, kā arī detalizētas saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām
maksā samazināto patentmaksu, nosaka Ministru kabinets.
Tās personas, kas patentmaksas maksājumu par 2021. gadu būs veikušas līdz
2020. gada 31. decembrim, varēs turpināt piemērot patentmaksas režīmu
līdzšinējā kārtībā arī 2021. gadā laika periodā, par kādu tika veikta
patentmaksa, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Autoratlīdzības saņēmējiem jauna IIN
maksāšanas kārtība (ar pārejas periodu no
2021. gada
1. jūlija
līdz
2021. gada
31. decembrim)
Līdz 2021. gada 1. jūlijam autoratlīdzību saņēmējiem saglabājas līdzšinējā
nodokļu maksāšanas kārtība un likmes.
Ar 2021. gada 1. jūliju samaksu par intelektuālo īpašumu (turpmāk –
autoratlīdzība) uzskata par saimnieciskās darbības ienākumu (izņemot, ja to
izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja vien pēc ekonomiskās būtības tas nav
uzskatāms par algota darba ienākumu3.
Samaksa par intelektuālo īpašumu ir jebkurš maksājums, kuru saņem kā
atlīdzību par autortiesībām un blakustiesībām vai kā atlīdzību par tiesībām
izmantot autortiesības un blakustiesības uz literatūras, zinātnes vai mākslas
darbiem, ieskaitot datorprogrammas, filmas, fonogrammas, patentus, preču
zīmes, dizainparaugu vai modeli, plānu, slepenu formulu vai procesu, vai par
tiesībām izmantot ražošanas, komerciālās vai zinātniskās iekārtas, vai par
to izmantošanu, vai par informāciju attiecībā uz rūpniecisku, komerciālu vai
zinātnisku darbību un pieredzi.
No 2021. gada 1. jūlija, ja autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav
kolektīvā pārvaldījuma organizācija, autoratlīdzību saņēmējs reģistrējas VID kā
saimnieciskās darbības veicējs.
Autoratlīdzības saņēmējs – saimnieciskās darbības veicējs –no autoratlīdzības
maksājamo IIN aprēķina gada ienākumu deklarācijā, atskaitot nosacīto izdevumu
normu 25 % vai 50 % apmērā no autoratlīdzības ieņēmumiem
vai faktiskos
izdevumus, ja tie ir lielāki, un piemērojot progresīvo IIN likmi.

Pazīmes, atbilstoši kurām konstatē, vai fiziskā persona (maksātājs) gūst ienākumu, par kuru
jāmaksā algas nodoklis, noteiktas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”8. panta 2.2 daļā.
3
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Autoru darbu un izpildījumu veidus un nosacīto izdevumu piemērošanas apmēru
atkarībā no autora darba vai izpildījuma veida nosaka Ministru kabinets.
Autoratlīdzības izmaksātājs izmaksas vietā neietur IIN, ja autors ir reģistrējis
saimniecisko darbību, un paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām
ienākumu, ko izmaksā autoratlīdzības saņēmējam – saimnieciskās darbības veicējam –
, deklarē kā saimnieciskās darbības ienākumu.

Pārejas periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim
autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās
darbības veicējam, piemērojot šādu nodokļa maksāšanas kārtību:
➢ autoratlīdzības izmaksātājs (kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja
autors nav reģistrējis saimniecisko darbību, ietur IIN izmaksas vietā, nepiemērojot
izdevumu normas, un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma
izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā, piemērojot likmi:
• autoratlīdzības ieņēmumiem līdz 25 000 euro – 25 %;
• autoratlīdzības ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 euro, – 40 %.
Autoratlīdzības saņēmējs līdz 2022. gada 28. februārim iesniedz VID
autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarāciju, ja gada laikā izmaksas vietā nav
ieturēta atbilstošā nodokļa likme, jo gada laikā autoratlīdzības izmaksājuši vairāki
autoratlīdzības izmaksātāji vai autoratlīdzības ienākums gūts ārvalstīs, un deklarācijā
aprēķināto IIN samaksā līdz 2022. gada 23. jūnijam.
Ja autoratlīdzības saņēmējs līdz 2022. gada 28. februārim minēto deklarāciju
neiesniedz, VID līdz 2022. gada 5. martam aizpilda deklarāciju ar informāciju, kas ir
pieejama valsts informācijas sistēmās, aprēķina budžetā maksājamo nodokļa summu
un paziņo to autoratlīdzības saņēmējam. Ar šo paziņošanu tiek uzskatīts, ka
autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarācija ir iesniegta.
Autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada otrā pusgada deklarācijā, kurā deklarē
autoratlīdzības, nav tiesību piemērot attaisnotos izdevumus, autoratlīdzības
izdevumu normas, diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Šajā
deklarācijā deklarētie ienākumi netiks ietverti gada ienākumu deklarācijā – kopējā ar
nodokli apliekamajā ienākumā, kuram tiek piemērota progresīvā nodokļa likme, un tie
netiks ņemti vērā, nosakot diferencēto neapliekamo minimumu.
No autoratlīdzības aprēķinātais un iemaksātais IIN (kas ieturēts, piemērojot 25 % un
40 % likmi) tiek sadalīts:
➢ 80 % – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI);
➢ 20 % – iedzīvotāju ienākumu nodoklim (IIN).
No autoratlīdzībām, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, IIN
ieturēšanas kārtība nemainās.

Ja autoratlīdzību izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija:
➢ autoratlīdzības saņēmējam nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības
veicējam, jo autoratlīdzību, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, neietver
nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ienākumos;
➢ kolektīvā pārvaldījuma organizācija gada laikā no autoratlīdzības aprēķina un
ietur nodokli, atskaitot nosacīto izdevumu normu un piemērojot IIN 20 % likmi, un
iemaksā ieturēto IIN vienotajā nodokļu kontā līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša
23. datumam;
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➢ iesniedzot GID, šāds autoratlīdzības ienākums tiek ieskaitīts kopējā
autoratlīdzības saņēmēja gada apliekamajā ienākumā, un tam piemēro progresīvo IIN
likmi.
Autoratlīdzībai, ko izmaksā 2021. gadā atbilstoši autoratlīdzības līgumam, kas
noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim, IIN piemērojams līdzšinējā kārtībā
(t. i., piemērojot likuma normas, kas spēkā 2020. gada 31. decembrī).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (no algas)
iemaksa vienotajā nodokļu kontā
Neatkarīgi no ienākuma izmaksas datuma likumā noteiktajos īpašajos
gadījumos no algotā darba ienākuma ieturētais IIN, sākot no 2021. gada,
jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā
mēneša 23. datumam.
Algas nodoklis iemaksājams vienotajā nodokļu kontā:
1) līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam;
2) līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja
aprēķina un izmaksā darba samaksu šādos gadījumos:
➢ izbeigtas darba tiesiskās attiecības;
➢ izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas
nostrādāts līdz atvaļinājumam;
➢ darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša
kalendāra mēneša laikā;
➢ tiek izmaksāta slimības nauda;
➢ ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai
attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta
atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba
ienākumi.

Budžetā maksājamā
aprēķināšana GID

IIN

automātiska

Sākot no 2021. gada, tiem iedzīvotājiem, kam par iepriekšējo gadu veidosies
iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpība, kas jāpiemaksā budžetā, tā tiks
aprēķināta automātiski saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neatkarīgi no
tā, vai persona iesniegusi gada ienākumu deklarāciju (GID).
Ja atbilstoši VID rīcībā esošai informācijai personai par konkrēto gadu veidojas IIN
piemaksa, bet persona noteiktajā termiņā (līdz 1. jūnijam vai 1. jūlijam) nav iesniegusi
GID, tad:
• VID aizpilda tās GID sadaļas, par kurām informācija ir pieejama valsts informācijas
sistēmās un par rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokļa summu;
• līdz nākamā gada 1. maijam vai 1. jūnijam4 informē personu, ka tai
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā VID ir aizpildījis konkrētā gada GID, pamatojoties

Līdz 1.jūnijam informē tās personas, kuru ienākumi gadā pārsniedz likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu” noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.
4
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uz VID rīcībā esošo informāciju, kā arī aprēķinājis rezumējošā kārtībā budžetā
maksājamo nodokļa summu;
• ja persona (maksātājs) līdz noteiktajam GID iesniegšanas termiņam (t. i., līdz
1. jūnijam vai 1. jūlijam) nav iesniegusi GID, nav precizējusi vai papildinājusi GID
norādīto informāciju, tiek uzskatīts, ka maksātājs piekrīt VID aizpildītajā GID
iekļautajai informācijai un rezumējošā kārtībā budžetā maksājamai nodokļa
summai.
Ja persona (maksātājs) līdz noteiktajam GID iesniegšanas termiņam – līdz
1. jūnijam vai 1. jūlijam – nav iesniegusi GID par konkrēto gadu, šis fakts ir
maksātāja apliecinājums tam, ka atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai
rezumējošā kārtībā aprēķinātā nodokļa summa atbilst maksātāja konkrētajā
gadā gūtajiem ienākumiem un ir iemaksājama budžetā.
Ja persona (maksātājs) likumā noteiktajā termiņā nav iesniegusi GID, kā arī
VID atbilstoši tā rīcībā esošajai informācijai GID nav aprēķinājis rezumējošā
kārtībā budžetā maksājamo IIN, šis fakts ir maksātāja apliecinājums tam,
ka no viņa saņemtajiem ienākumiem IIN ir ieturēts pilnā apmērā.

Visiem iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši GID par 2018. un/vai
2019. gadu un kuriem pēc VID rīcībā esošās informācijas veidojas budžetā
maksājamais nodoklis, VID līdz 2021. gada 1. martam automātiski veiks nodokļa
aprēķinu par attiecīgo gadu atbilstoši VID rīcībā esošai informācijai un paziņos to
personai.
Ar šo paziņošanu tiek uzskatīts, ka GID ir iesniegta un personai ir pienākums GID
aprēķināto maksājamo IIN summu iemaksāt budžetā.
Iedzīvotājiem tiek saglabāta iespēja iesniegt GID precizējumu, pievienojot papildus
attaisnotos izdevumus apliecinošos dokumentus, tādējādi samazinot IIN aprēķinu.

GID
aprēķinātās
IIN
pārmaksas
automātiskā atmaksa, sākot no 2023. gada
Sākot no 2023. gada, neiesniedzot GID, tiks veikta IIN pārmaksas automātiska
atmaksa tiem iedzīvotājiem, kuriem nav obligāts pienākums iesniegt GID un kuri nav
iesnieguši GID līdz nodokļa pārmaksas automātiskās atmaksas dienai, ja pārmaksu (par
2022. gadu un turpmākiem gadiem) veidos kāds no šādiem faktoriem:
• gada diferencētais neapliekamais minimums;
• pensionāra neapliekamais minimums;
• papildu atvieglojums (personām ar invaliditāti, politiski represētajiem un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
• progresīvā nodokļa likme;
• atvieglojuma par apgādībā esošu personu nepilnīga izmantošana;
• maksātāja attaisnotie izdevumi (privātie pensiju fondi un apdrošināšanas prēmiju
maksājumi), ja VID par tiem ir saņēmis informāciju.
Līdz nākamā gada 30. septembrim personai jāinformē VID par bankas kontu, uz kuru
vēlas saņemt automātisko IIN pārmaksas atmaksu, vai arī par to, ka nevēlas saņemt
automātisko IIN pārmaksas atmaksu.
Ja persona līdz nākamā gada 30. septembrim nav atteikusies no pārmaksātā IIN
automātiskās atmaksas saņemšanas, ar to viņa apliecina, ka piekrīt pārmaksātā
nodokļa automātiskās atmaksas saņemšanai.
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IIN pārmaksas (par konkrēto gadu) automātisko atmaksu VID veiks no nākamā gada
1. oktobra līdz 31. decembrim.
VID lēmumu par nodokļa pārmaksas automātisku atmaksu rakstveidā neizdos.
Ja pēc nodokļa pārmaksas automātiskās atmaksas veikšanas VID saņems informāciju,
kas apliecina, ka personai nebija tiesības saņemt pārmaksātā IIN automātisko atmaksu,
tai būs pienākums 30 dienu laikā no VID paziņojuma saņemšanas iemaksāt budžetā
nepamatoti saņemto IIN pārmaksu.
Lai saņemtu IIN pārmaksu, kas izveidojusies par 2020. gadu, personai tāpat
kā līdz šim ir jāiesniedz GID.

Informācijas sniegšana par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēm no 2022. gada
Sākot ar 2022. gada 1. janvāri (par 2022. gadu un turpmākajiem gadiem),
pašvaldībām būs pienākums līdz nākamā gada 1. februārim VID elektroniski
nosūtīt informāciju par konkrētajā gadā aktuālajām licencēm interešu un
pieaugušo neformālās izglītības maksas programmu īstenošanai, norādot šādu
informāciju:
1) licences saņēmēja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu vai
licences saņēmēja — juridiskās personas — nosaukumu un reģistrācijas numuru;
2) licences izsniegšanas datumu;
3) licences derīguma termiņu taksācijas gadā.

Atcelts VID rakstveida lēmums par IIN
pārmaksas atmaksu
Turpmāk VID vairs neizdos rakstveida lēmumu par IIN pārmaksas atmaksu, ja GID
aprēķinātā IIN pārmaksas atmaksa būs apstiprināta pilnā apmērā. Uzskatāms, ka
lēmums ir paziņots ar IIN pārmaksas atmaksas ieskaitīšanu personas kontā vai izmaksu
skaidrā naudā, vai ar paziņojumu par novirzīšanu nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto
maksājumu segšanai vai ieskaitīšanu zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildei.

Mantota valsts fondēto pensiju kapitāla
ienākums
Valsts fondētās pensijas kapitāls, kuru valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves
gadījumā manto, ja mantinieks (gan rezidents, gan nerezidents) ir izvēlējies
mantojuma atstājēja (mirušā valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka) valsts fondētās
pensijas kapitālu saņemt ar pārskaitījumu uz savu kontu kredītiestādē, ir
apliekams ar IIN līdzīgi kā pensijas un pensijām pielīdzināms ienākums.
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No minētā ienākuma IIN aprēķina, ietur un iemaksās budžetā ienākuma izmaksātājs
(VSAA5).

Samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā
gūtais ienākums
Likumā ir skaidri noteikts, ka pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir
jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti ienākumi, kas radušies samazinātu vai dzēstu
saistību rezultātā, izņemot likumā6 noteiktos gadījumus.
Vienlaikus ir noteikts, ka ar nodokli nav apliekams ienākums, kas gūts:
1) studiju un studējošo kredīta dzēšanas rezultātā;
2) ja tiek samazinātas vai dzēstas fiziskās personas saistības pret personām, kas
ir UIN7 maksātājas, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:
➢ samazinātās vai dzēstās saistības ir iekļautas kreditora ar UIN apliekamajā bāzē
saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu;
➢ samazinātās vai dzēstās saistības ir izslēgtas no kreditora UIN bāzes un ir izpildīts
viens no Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 9. panta trešās daļas 4., 5., 6. punktā
un 8. punkta “b” apakšpunktā vai 11. punktā minētajiem nosacījumiem.
Par ienākumu neuzskata dzēstās vai samazinātās nodokļu saistības
(parādus) un ar tām saistītās dzēstās vai samazinātās nokavējuma naudas
un soda naudas.

Darba devēja kompensācijas
darba veicējiem

attālinātā

No aplikšanas ar IIN 2021. gadā atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos
darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to
kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 euro, ja ir izpildīti
šādi nosacījumi:
➢ vienošanās par attālinātā darba veikšanu ir noteikta darba līgumā vai ar darba
devēja rīkojumu un ir norādīts, kādus izdevumus darba devējs kompensē;
➢ ar attālinātā darba veikšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs, kuram ir
iesniegta darbinieka algas nodokļa grāmatiņa;
➢ ar attālinātā darba veikšanu saistīto izdevumu apmēri tiek noteikti proporcionāli
slodzei un līgumā vai rīkojumā norādīto attālinātā darba dienu skaitam mēnesī, ja darbs
tiek veikts gan attālināti, gan darbavietā.
Atbrīvojumu nepiemēro ilgstošas prombūtnes laikā, kas pārsniedz 30 dienas.

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Izņēmuma gadījumi minēti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas
8.3., 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 un 45. punktā.
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Jauni neapliekamo ienākumu veidi
Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ar IIN netiek aplikts:
➢ no valsts budžeta izmaksājams pabalsts par trīs un vairāk bērnu dzimšanu
vienās dzemdībās;
➢ laimesti, kas gūti momentloterijā “Sporta loterija” vai interaktīvajā izlozē
“Sporto visi”.

Brāļa vai māsas – personu ar 1. vai
2. grupas invaliditāti – ārstniecības un
izglītības
izdevumu
iekļaušana
attaisnotajos izdevumos
GID attaisnotajos izdevumos ir tiesības iekļaut brāļa un/vai māsas – personu ar 1.
vai 2. grupas invaliditāti – izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem.
Minēto kārtību piemēro attiecībā uz attaisnotajiem izdevumiem, kas radušies,
sākot ar 2020. gada 1. janvāri, – tātad jau iesniedzot GID par 2020. gadu.

Izmaiņas attiecībā uz nodokļu likmēm
No 31,4 % uz 31 % ir samazināta IIN progresīvā likme, ko piemēro ienākumu daļai,
kas pārsniedz 62 800 euro gadā8.
Noteikts, ka nodokļa likme, kas rezumējošā kārtībā jāmaksā profesionālam
sportistam, kurš par tādu atzīts Sporta likuma izpratnē, no gada kopējā algotā darba
ienākuma no profesionālā sporta, ir 20 %.

Avansa maksājumu termiņa izmaiņas
Saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem GID deklarācijas iesniegšanai noteiktais
termiņš ir līdz nākamā gada 1. jūlijam, noteikti jauni IIN avansa iemaksas termiņi:
➢ ne vēlāk kā 23. martā;
➢ ne vēlāk kā 23. jūlijā;
➢ ne vēlāk kā 23. septembrī;
➢ ne vēlāk kā 23. novembrī.
Tādējādi minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem otrais un trešais avansa
maksājumu samaksas termiņš ir par mēnesi vēlāk nekā saimnieciskās darbības
veicējiem, kuriem deklarācijas iesniegšanas termiņš ir līdz nākamā gada 1. jūnijam.

VID lēmumu paziņošanas veids
stipendiju nolikuma reģistrāciju

par

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais
apmērs 2021. gadam.
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VID lēmumu par nodibinātās stipendijas nolikuma reģistrāciju rakstveidā neizdod, bet
lēmumu paziņo ar informācijas publicēšanu VID tīmekļa vietnē. VID ievieto informāciju
vienas darbdienas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmums stājas spēkā
nākamajā darbdienā pēc publicēšanas.

IIN piemērošana Mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja dividendēm
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam nav tiesību piemērot likumā noteikto atbrīvojumu
no IIN9 attiecībā uz:
➢ dividendēm, dividendēm pielīdzināmu ienākumu un nosacītajām dividendēm, kas
radušās, sadalot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ienākumu
(peļņu), kas radusies līdz 2020. gada 31. decembrim;
➢ likvidācijas kvotu, ja likvidē mikrouzņēmumu (nesadalītās peļņas apmērā, kas
radusies līdz 2020. gada 31. decembrim).
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam likumā noteikto atbrīvojumu no IIN ir tiesības
piemērot:
➢ dividendēm, dividendēm pielīdzināmam ienākumam un nosacītajām dividendēm,
kas radušās, sadalot mikrouzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja peļņu, no kuras ir
samaksāts mikrouzņēmumu nodoklis saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
redakciju, kas ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra;

Citi grozījumi
Ar 2022. gada 1. janvāri (par 2022. gadu un turpmākajiem gadiem) VID deklarāciju
apstrādē izmantos pakalpojumu sniedzēju sniegto informāciju par iedzīvotājiem
sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem veiktos izdevumus iedzīvotāji var iekļaut GID
attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstniecību, ja izpildīsies šādi nosacījumi:
1) attiecībā uz medicīnas un ārstnieciskajiem pakalpojumiem iedzīvotājs pakalpojumu
sniedzējam saistībā ar konkrēto pakalpojumu devis savu piekrišanu ar viņu saistīto
personas datu nodošanai VID;
2) pakalpojumu sniedzējs sniedz šādu informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai,
noslēdzot attiecīgu līgumu, ir vienojies ar VID par šādu informācijas nosūtīšanas kārtību
un datu formātu.
Lai nodrošinātu aprūpes mājas pakalpojuma ilgtspēju, ir pagarināts termiņš
atbrīvojumam no IIN līdz 2023. gadam personu atlīdzībai par sociālās aprūpes
pakalpojumu sniegšanu.
Ir pagarināts termiņš atbrīvojumam no IIN līdz 2023. gadam bezdarbnieka statusu
ieguvušas fiziskās personas gūtajam ienākumam no Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” vai “Izaugsme un nodarbinātība” vai
valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus
Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 2.1 punktā noteiktais
atbrīvojums dividenžu ienākumam.
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