Informatīvais materiāls
Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniegšana un
precizēšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka līdz 2019.gada
1.februārim komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai
zvejnieku saimniecībām, kooperatīvajām sabiedrībām, nerezidentu pastāvīgajām
pārstāvniecībām, iestādēm, organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un
fiziskajām personām, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas, ir
pienākums iesniegt VID paziņojumu par 2018.gadā fiziskajām personām
izmaksātajām summām (turpmāk – Paziņojums).
Paziņojumu iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Ņemot vērā, ka Paziņojumos ietvertā informācija ir nepieciešama fizisko
personu – ienākumu saņēmēju – gada ienākumu deklarācijas sagataves
izveidošanai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, Paziņojumos norādītajai
informācijai ir jābūt precīzai un savlaicīgi iesniegtai.
Aizpildot Paziņojumu, izvēlas vienu no iesniegšanas veidiem:
- pirmreizējs dokuments;
- pirmreizējs dokuments, ar kuru tiek pievienotas rindas iepriekš iesniegtam
dokumentam;
- precizējums, kas pilnībā aizstāj iepriekš iesniegto dokumentu;
- precizējums, kas satur tikai tās rindas, kurās jāveic summu labojumi.
Par vienu taksācijas periodu var iesniegt vairākus Paziņojumus, sadalot tos
vairākos sarakstos. Pēc pirmreizējā Paziņojuma iesniegšanas, iesniedzot nākamo,
kā iesniegšanas veidu atzīmē “Pirmreizējs dokuments, ar kuru tiek pievienotas
rindas iepriekš iesniegtam dokumentam”.
Iesniegto Paziņojumu var precizēt trīs gadu laikā pēc likumā “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā nodokļa maksāšanas termiņa.
Ienākuma izmaksātājs, veicot precizējumus Paziņojumā, tajā atkārtoti ietver
arī informāciju par visiem ienākuma saņēmējiem, tai skaitā par tām personām, par
kurām dati netiek precizēti.
Ja Paziņojumā ir nepieciešams precizēt tikai deklarētās summas, ir iespējams
iesniegt precizējuma Paziņojumu, kas satur tikai precizējamās rindas.
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Piemērs
SIA “ABC” 2018.gadā bija divi darba ņēmēji, kuri tika nodarbināti visu
gadu. Iesniegtajā Paziņojumā par 2018.gadu kļūdas dēļ vienam darbiniekam netika
deklarēts piemērotais atvieglojums par apgādībā esošu personu. SIA “ABC”
iesniedz precizētu paziņojumu par 2018.gadu:
- izveido jaunu dokumentu;
- norāda informāciju par konkrēto fizisko personu;
- paraksta dokumentu, atzīmējot to kā precizējumu, kas satur tikai tās rindas,
kurās jāveic labojumi, un iesniedz.
Pirmreizēji iesniegtais kļūdainais paziņojums
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Paziņojuma precizējums ar labotiem datiem

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā VID aicina ikvienu zvanīt uz VID
konsultatīvo tālruni 67120000, vērsties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā
vai uzdot jautājumu VID mājaslapā sadaļā “Kontakti” – “Informatīvie tālruņi,
konsultācijas” – “Klientu apkalpošana” – “Uzdot jautājumu VID”.
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