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1.

Vispārīgais jautājums

1. Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību nodokļu normatīvo aktu
piemērošanas jautājumos attiecībā uz ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem un
Valsts ieņēmumu dienesta informēšanas kārtību.
2.

Ienākumam pielīdzināmie aizdevumi

2. Ienākumam nepielīdzina aizdevumus:
2.1. kas izsniegti fiziskajai personai vai tās ģimenes locekļiem (radniecībā
līdz trešajai pakāpei) ārstniecības vai izglītības izdevumu segšanai bezskaidras
naudas norēķinu veidā un kuru izlietojumu pamato ar attaisnojuma dokumentiem,
kas apliecina līdzekļu izlietojumu līgumā norādītajam mērķim divu gadu laikā;
2.2. kas ir salīdzinoši mazi (no viena aizdevēja nepārsniedz 1500 euro
kopsummā);
2.3. kurus izsniegusi persona, ar kuru saista laulība vai radniecība līdz
trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē;
2.4. kurus izsniegusi kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai
kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas
pakalpojumu sniegšanai.
3. Ienākumam pielīdzina aizdevumu (tā daļu), ko fiziskā persona, kas
aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, nav atmaksājusi sešu mēnešu
laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā
66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas.
1.piemērs
Fiziskajai personai 2016.gada 15.janvārī ir izsniegts aizdevums ar atmaksas
termiņu līdz 2018.gada 15.janvārim. Aizdevums līgumā noteiktajā termiņā netiek
atmaksāts. Aizdevumu pielīdzina ienākumam 30.mēneša pēdējā dienā, t.i.,
2018.gada 30.jūnijā.
2.piemērs
Fiziskajai personai 2015.gada 2.martā ir izsniegts aizdevums uz sešiem
gadiem (72 mēnešiem). Aizdevuma neatmaksātā daļa tiek pielīdzināta ienākumam
66.mēneša pēdējā dienā kopš tā izsniegšanas brīža, t.i., 2020.gada 30.septembrī.
4. Ja aizdevuma līguma spēkā stāšanās diena nesakrīt ar naudas
pārskaitīšanas dienu, par aizdevuma izsniegšanas dienu uzskata naudas
pārskaitīšanas (arī ieskaitīšanas) vai izmaksāšanas dienu.
5. Ja viena aizdevēja fiziskajai personai izsniegto aizdevumu kopsumma
pārsniedz 1500 euro, aizdevuma atmaksas termiņu sāk skaitīt ar tā aizdevuma
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izsniegšanas dienu, ar kura izsniegšanu kopējais aizdevuma apmērs pārsniedz
1500 euro.
3.piemērs
2017.gada 10.februārī fiziskajai personai ir izsniegts aizdevums 1000 euro
uz vienu gadu, 2017.gada 5.maijā papildus ir izsniegts aizdevums 1000 euro uz
vienu gadu. Aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina ienākumam 2018.gada
5.novembrī.
3. Piemērojamās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes un atbildīgā persona
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
nomaksas kārtība
6. Aizdevuma līgumam ir noteikti šādi kritēriji, atbilstoši kuriem nosaka
atbildīgo par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu (ja aizdevumu ir izsniedzis
komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība),
kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība,
nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz līguma pamata apvienojušās
divas vai vairākas personas):
6.1. aizdevuma līgums ir noslēgts rakstiski;
6.2. aizdevums tiek izsniegts bezskaidras naudas veidā un aizdevuma
atmaksa veicama bezskaidras naudas veidā;
6.3. aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz
60 mēnešus;
6.4. aizdevējam nav nodokļu parādu aizdevuma izsniegšanas dienā, kas
vecāki par vienu mēnesi no attiecīgā nodokļa likumā noteiktās samaksas dienas;
6.5. maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz reizinājumu, kas iegūts
30 procentus no aizdevuma ņēmēja vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie
aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā līdz aizdevuma izsniegšanas dienai reizinot
ar 60. Ja aizdevuma ņēmējs – īpašnieks (dalībnieks, biedrs) – negūst ienākumus no
aizdevēja, maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz uz aizdevuma ņēmēju
attiecināmo aizdevēja pašu kapitāla apmēru (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada
pārskatu);
6.6. visu fiziskajām personām sniegto aizdevumu summa nepārsniedz
aizdevēja pašu kapitālu (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu).
7. Ja aizdevuma līgums ir noslēgts ar nerezidentu, kurš nav citas Eiropas
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, un aizdevējs
atrodas, ir izveidots vai nodibināts valstī, ar kuru Latvijai nav noslēgta un stājusies
spēkā konvencija par nodokļu dubultās neuzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu, vai zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā, aizdevuma
līgumam jābūt noslēgtam notariālā akta formā.
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Atbild par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
nomaksu

Aizdevuma līgums
atbilst kritērijiem,
aizdevējs ir fiziskā
persona vai nerezidents

Aizdevuma līgums
neatbilst kritērijiem

Aizdevuma ņēmējs

Aizdevuma devējs

Ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli
apliek

Iedzīvotāju ienākuma
nodokli aprēķina no
aizdevuma neatmaksātās
daļas (bruto ienākuma)

Iedzīvotāju ienākuma
nodokli maksā

Iesniedzot gada
ienākumu deklarāciju

Iedzīvotāju ienākuma
nodokli aprēķina no
aizdevuma neatmaksātās
daļas, pielīdzinot to
ienākumam pēc nodokļa
nomaksas
Iedzīvotāju ienākuma
nodokli iemaksā budžetā
no saviem līdzekļiem
līdz ienākuma gūšanas
mēnesim sekojošā
mēneša 5.datumam

8. Ja aizdevuma līgums atbilst noteiktajiem kritērijiem, tomēr aizdevums
netiek atmaksāts, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu ir atbildīgs
aizdevuma ņēmējs – fiziskā persona. Aizdevuma ņēmējs nomaksā iedzīvotāju
ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju taksācijas gadam
sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.
9. Ja par iedzīvotāju ienākuma nodokļu nomaksu ir atbildīgs aizdevuma
ņēmējs, aizdevējs aprēķina aizdevuma ņēmēja ar nodokli apliekamo ienākumu un
iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu par fiziskajām personām
izmaksātajām summām, norādot ienākuma veidu “ienākumam pielīdzināms
aizdevums” ar ienākuma veida kodu “2054”. Par ienākumu tiek uzskatīta saņemtā
aizdevuma neatmaksātā daļa (bruto ienākums).
4.piemērs
Jānis Bērziņš 2014.gada 10.janvārī rakstiskā formā noslēdza aizdevuma
līgumu ar SIA “BC” un saņēma aizdevumu bezskaidras naudas veidā 2000 euro
no SIA “BC” uz pieciem mēnešiem. Jānis Bērziņš ir SIA “BC” darbinieks, kura
vidējie ienākumi 2013.gadā ir 500 euro. Aizdevuma izsniegšanas brīdī
uzņēmumam nebija nodokļu parādu. Pēc 11 mēnešiem Jānis Bērziņš nav
atmaksājis 600 euro. Atbildība par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanu no
neatmaksātās aizdevuma daļas ir Jānim Bērziņam. SIA “BC” 2015.gadā līdz
1.februārim ir jāiesniedz paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām

6

summām par Jāņa Bērziņa ienākumam pielīdzināmo aizdevumu 600 euro ar
ienākuma veida kodu “2054” un ienākuma izmaksas datumu 31.decembris.
10. Ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem nepiemēro gada neapliekamo
minimumu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus (par apgādībā esošu
personu, par invaliditāti un citus) un attaisnotos izdevumus (piemēram, par
ārstniecību, izglītību un citus).
5.piemērs
SIA “ABC” 2017.gada 2.janvārī rakstiski noslēdza ar valdes locekli
aizdevuma līgumu uz sešiem mēnešiem, saskaņā ar kuru tika izsniegts aizdevums
3000 euro. Noslēgtais līgums atbilst likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
noteiktajiem kritērijiem. Pēc 12 mēnešiem valdes loceklis nav atmaksājis
uzņēmumam aizdevumu 500 euro apmērā. SIA “ABC” līdz 2018.gada 2.februārim
jāiesniedz paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām ar ienākuma
veida kodu “2054”. Atbildība par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu ir
noteikta valdes loceklim.
Valdes loceklim 2019.gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam ir jāiesniedz Valsts
ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija. Tā kā nodokļu maksātājs
aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja valdes loceklis, aizdevuma, kas
pielīdzināms ienākumam, 23 % likmei piemēro 22 % papildu likmi. Lai deklarētu
gūto ienākumu, valdes loceklim ir jāaizpilda deklarācijas D11 pielikums
“Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo
minimumu un atvieglojumus”. Ienākumam pielīdzināmo aizdevumu norāda
deklarācijas
D11 pielikuma 2.ailē “Bruto ieņēmumi”, 7.ailē “Nodokļa likme” norāda nodokļa
likmi 45 %.
11. Ja aizdevuma ņēmējs atmaksā aizdevumu pēc tam, kad aizdevējs par šo
ienākumu ir nosūtījis Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par izmaksāto
summu, aizdevuma ņēmējs par to rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu,
pievienojot atmaksu apliecinošus dokumentus. Aizdevuma ņēmējam pēc
aizdevuma atmaksas ir tiesības iesniegt precizētu attiecīgā taksācijas gada
ienākumu deklarāciju un prasīt atmaksāt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli.
12. Ja aizdevuma līgums neatbilst noteiktajiem kritērijiem, par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa nomaksu ir atbildīgs aizdevējs. Aizdevējs iedzīvotāju ienākuma
nodokļa aprēķinā aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina ienākumam pēc nodokļa
nomaksas un aprēķināto nodokli iemaksā budžetā līdz ienākuma gūšanas
(izmaksas) mēnesim sekojošā mēneša piektajam datumam.
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6.piemērs
SIA “ABC” darba ņēmēja vidējie bruto darba ienākumi pēdējā gada laikā
bija 865 euro. Darba ņēmējs noslēdza ar SIA “ABC” aizdevuma līgumu par
55 000 euro aizdevumu ar atmaksas termiņu – desmit gadi. Aizdevuma
neatmaksātā daļa tiek pielīdzināta ienākumam 66.mēneša pēdējā dienā kopš tā
izsniegšanas brīža. Ņemot vērā to, ka noslēgtais līgums neatbilst noteiktajiem
kritērijiem, atbildība par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu un maksāšanu
ir SIA “ABC”.
13. Ja par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu ir atbildīgs aizdevuma
devējs, aizdevējs aprēķina aizdevuma ņēmēja ar nodokli apliekamo ienākumu un
no saviem līdzekļiem iemaksā nodokli budžetā, kā arī iesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām līdz
ienākuma gūšanas (izmaksas) mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam, norādot
ienākuma veidu “ienākumam pielīdzināms aizdevums” ar ienākuma veida kodu
“1054”.
7.piemērs
SIA “ABC” 2015.gada 1.maijā izsniedza Pēterim Bērziņam, kas nav
uzņēmuma darbinieks vai valdes loceklis, aizdevumu 10 000 euro apmērā uz 10
gadiem. Pēc 66.mēneša Pēteris Bērziņš nav atmaksājis 5 550 euro. Noslēgtais
līgums starp aizdevēju un aizdevuma ņēmēju neatbilst kritērijiem, SIA “ABC”
66.mēneša pēdējā dienā, 2020.gada 31.oktobrī, aprēķina iedzīvotāju ienākuma
nodokli 23 %, uzskatot, ka 5 550 euro ir ienākums pēc nodokļa ieturēšanas, un
līdz 2020.gada 15.novembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu par
fiziskajai personai izmaksātajām summām.

14. Ja aizdevējs (komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai
zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā
pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, kas
reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz
līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas) cedē prasījumu, tas
aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli no apliekamā ienākuma, kas atbilst
aizdevuma neatmaksātajai daļai, kas tiek pielīdzināta ienākumam pēc nodokļa
nomaksas, un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā līdz prasījuma (aizdevuma)
cedēšanas mēnesim sekojošā mēneša piektajam datumam.
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15. Izmaksātājs ienākumam pielīdzināmā aizdevuma neatmaksātajai daļai
piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23% apmērā.
16. Ja aizņēmējs aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks,
valdes vai padomes loceklis, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatlikmei piemēro
papildu likmi – 22 %.
17. Iedzīvotāju ienākuma nodokli ieskaita:
Saņēmējs
Valsts kase
Reģistrācijas numurs
90000050138
Konta numurs
LV91TREL1060000110000
Saņēmēja BIC kods
TRELLV22
4.

Informācijas par aizdevumiem sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam

18. Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju par taksācijas gadā
izsniegtajiem/saņemtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro, ja
tos izsniedzis viens aizdevējs.
19. Informāciju Valsts ieņēmumu dienestā sniedz līdz pēctaksācijas gada
(kalendāra gada) 1.jūnijam.
20. Sniedzot Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par aizdevumiem (to
daļu), aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899
“Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”
1.1pielikumu.
21. Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par izsniegto aizdevumu sniedz
aizdevējs, ja tas ir:
21.1. komersants;
21.2. individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība);
21.3. kooperatīvā sabiedrība;
21.4. nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība;
21.5. biedrība vai nodibinājums;
21.6. organizācija;
21.7. fiziskā persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicēja;
21.8. uz līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas.
22. Aizdevējs, sniedzot Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par tā
izsniegtajiem aizdevumiem, aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra
noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu
piemērošanas kārtība” 1.1pielikuma I sadaļu.
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23. Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par saņemto aizdevumu sniedz
aizdevuma ņēmējs, ja aizdevējs ir fiziskā persona – rezidents –, kas aizdevumu
nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai nerezidents.
24. Aizdevuma ņēmējs, sniedzot informāciju Valsts ieņēmumu dienestā par
saņemtajiem aizdevumiem, aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra
noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu
piemērošanas kārtība” 1.1pielikuma II sadaļu.
25. Informāciju Valsts ieņēmumu dienestā sniedz par aizdevumiem:
25.1. kuri ir izsniegti/saņemti taksācijas gadā un kuru apmērs no viena
aizdevēja pārsniedz 15 000 euro;
25.2. kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā nepārsniedza 15 000
euro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 euro;
25.3. kas izsniegti/saņemti taksācijas gadā papildus aizdevumam (to
kopsummai), par kuru Valsts ieņēmumu dienestam jau ir sniegta informācija un
iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa aizdevuma izsniegšanas dienā
pārsniedz 15 000 euro.
26. Veidlapā norāda:
26.1. informāciju par aizdevēju (vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas
kodu vai reģistrācijas numuru);
26.2. informāciju par aizdevuma ņēmēju (vārdu, uzvārdu, personas kodu);
26.3. aizdevuma izsniegšanas datumu;
26.4. izsniegtā aizdevuma apmēru (aizdevuma neatmaksātās daļas apmēru
norāda euro);
26.5. līgumā paredzēto atmaksas termiņu.
8.piemērs
Jānis Bērziņš, p.k. XXXXXX-ZZZZZ, 2017.gada 5.janvārī ir saņēmis aizdevumu
50 000 euro no SIA “ABC”, reģ. Nr. XXXXXXX, kurai nav licences patērētāja
kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Aizdevuma atmaksas termiņš ir noteikts 2030.gada
5.janvāris. SIA “ABC” līdz 2018.gada 1.jūnijam iesniedz informāciju par izsniegto
aizdevumu fiziskajai personai.
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
2017.gads

Aizdevēja
nosaukums/vārds, uzvārds
SIA ABC

I. Aizpilda aizdevējs
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas kods/
personas kods
XXXXXXX

Adrese
Rīga, Kokles iela 69
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Nr.
p.k.

Aizdevuma
ņēmējs
vārds

1.

Personas
kods

Rezidences
valsts

Adrese

uzvārds

Jānis Bērziņš

XXXXXXZZZZZ

Latvija

Rīga,
Skolas
iela 76

Aizdevuma
izsniegšanas
datums

Izsniegtā
aizdevuma
apmērs

Aizdevuma
atmaksas
termiņš

05.01.2017.

50 000

05.01.2030.

9.piemērs
Jānis Bērziņš, p.k. XXXXXX-ZZZZ, no SIA“ABC”, reģ. Nr. XXXXXXX, kurai nav
licences patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, 2016.gada 10.martā saņēma
aizdevumu 8000 euro ar atmaksas termiņu 2018.gada 10.marts. 2017.gada 12.janvārī
Jānis Bērziņš saņēma papildus jau saņemtajam aizdevumam aizdevumu 9000 euro
apmērā ar atmaksas termiņu 2019.gada 12.janvāris. SIA“ABC” līdz 2018.gada
1.jūnijam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informācija par aizdevumu fiziskajai
personai.
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
2017.gads

Aizdevēja nosaukums/vārds,
uzvārds

Nr.
p.k.

SIA ABC
Aizdevuma
Personas kods
ņēmējs
vārds

1.

I. Aizpilda aizdevējs
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas kods/
personas kods
XXXXXXX
Rezidences Adrese
valsts

uzvārds

Jānis Bērziņš

XXXXXXZZZZZ

Jānis Bērziņš

XXXXXXZZZZZ

2.

Latvija
Latvija

Rīga,
Skolas
iela 76
Rīga,
Skolas
iela 76

Adrese
Rīga, Kokles iela 69
Aizdevuma
Izsniegtā
Aizdevuma
izsniegšanas
aizdevuma atmaksas
datums
apmērs
termiņš

10.03.2016.

8000

10.03.2018.

12.01.2017.

9000

12.01.2019.

10.piemērs
Kate Jansone 2016.gada 26.aprīlī saņēma aizdevumu 18 000 euro no Māras
Zvaigznes, kura aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros, ar
atmaksas termiņu – 2023.gada 15.aprīlis. Kate Jansone 2017.gada 1.maijā
iesniedza Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par saņemto aizdevumu. Kate
Jansone 2017.gada 20.augustā saņēma vēl vienu aizdevumu no Māras Zvaigznes
3 000 euro apmērā ar atmaksas termiņu – 2020.gada 20.augusts. Jaunā aizdevuma
izsniegšanas brīdī iepriekš saņemtā aizdevuma neatmaksātā daļa bija 16 555 euro.
Katei Jansonei līdz 2018.gada 1.jūnijam ir jāiesniedz informācija par papildus
saņemto aizdevumu.
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
2017.gads
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II. Aizpilda aizdevuma ņēmējs
Aizdevuma ņēmēja
personas kods

Aizdevuma ņēmēja vārds
uzvārds
Nr.
p.k.

Kate Jansone
Aizdevēja
Reģistrācijas
nosaukums numurs/
personas kods

XXXXXX-ZZZZZ
Rezidences
Adrese
valsts

1

Māra
Zvaigzne

Latvija

XXXXXXZZZZZ

Rīga,
Abrenes
iela 6

Adrese

Rīga, Brīvības iela 62
Aizdevuma
Izsniegtā
Aizdevuma
izsniegšanas
aizdevuma
atmaksas
datums
(tā daļas) termiņš
apmērs
20.08.2017.

3000

20.08.2020.

11.piemērs
Jānis Bērziņš, p.k. XXXXXX-ZZZZZ, 2012.gada 10.janvārī ir saņēmis aizdevumu
30 000 Ls no SIA “ABC”, reģ. Nr.XXXXXXX, kurai nav licences patērētāja kreditēšanas
pakalpojumu sniegšanai. Aizdevuma atmaksas termiņš – 2030.gada 10.janvāris.
Aizdevuma neatmaksātā daļa 2013.gada 31.decembrī ir 25 000 Ls (35 571,80 euro).
Jānis Bērziņš 2014.gada 30.jūnijā iesniedza Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par
neatmaksāto aizdevuma daļu (līdz 2013.gada 31.decembrim), kas pārsniedza
15 000 euro. 2014.gada 25.septembrī Jānis Bērziņš no SIA “ABC” saņēma papildu
aizdevumu 2 000 euro ar atmaksas termiņu līdz 2015.gada 25.septembrim. SIA “ABC”
jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informācija par papildus izsniegto aizdevumu līdz
2015.gada 1.jūnijam.
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
2014.gads
I. Aizpilda aizdevējs
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas kods/
personas kods

Aizdevēja nosaukums/vārds,
uzvārds

Nr.
p.k.

SIA ABC
Aizdevuma ņēmējs
vārds

1.

Personas
kods

XXXXXXX
Rezidences
Adrese
valsts

uzvārds

Jānis Bērziņš

XXXXXX
-ZZZZZ

5.

Latvija

Rīga,
Ulbrokas
iela 12

Adrese
Rīga, Krustpils iela 9
Aizdevuma Izsniegtā
Aizdevuma
izsniegšana aizdevuma atmaksas
s datums
apmērs
termiņš

25.09.2014.

2000

25.09.2015.

Saistošie normatīvie akti

27. Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
28. Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899 “Likuma
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”.
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29. Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.662 “Noteikumi
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

