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Vispārējā informācija
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (turpmāk –
paziņojums) ir pārskats par personai izmaksātajiem ienākumiem. Pārskatu sagatavo
ienākumu izmaksātājs, iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID), kā
arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam.
Ienākumu izmaksātājs ir komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai
zvejnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, nerezidentu pastāvīgā pārstāvniecība,
iestāde, organizācija, biedrība, nodibinājums un fiziskā persona, kura reģistrēta kā
saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk – ienākumu izmaksātājs).

Paziņojums ir iesniedzams tikai par Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem.1

Paziņojuma iesniegšanas
termiņi
Paziņojuma sniegšanas termiņi (izņemot ienākuma izmaksāšanu darba attiecību
ietvaros) ir šādi:

Paziņojuma
VID
Paziņojuma
cilvēkam

Apliekams
ienākums Apliekams
ienākums
(iedzīvotāju
ienākuma (IIN neietur
izmaksas
nodokli (turpmāk – IIN) brīdī)
un
neapliekams
ietur
izmaksas
brīdī), ienākums, ienākuma veida
ienākuma veida kodi “10”
kodi “20”, “30” un “40”
iesniegšana 1 x mēnesī līdz ienākuma 1 x gadā līdz nākamā gada
izmaksas
mēnesim 1.februārim
sekojošā
mēneša
15.datumam
izsniegšana
Pēc pieprasījuma

Paziņojumu var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka
par 300 eiro vai izmaksā šādus ienākumus:
- stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz 100 eiro, no budžeta vai starptautisko izglītības
vai sadarbības programmu līdzekļiem;
- pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par
audžuģimenes pienākumu veikšanu;
- atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par kaitējumu darbspēju zaudējuma
gadījumā, kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī sakarā ar
apgādnieka zaudējumu;

Par nerezidenta gūtajiem ienākumiem VID ir jāsniedz “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās
personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā” (Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu
piemērošanas kārtība”).
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- summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata,
sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtas gadījumos;
- kompensāciju summas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā;
- atlīdzību par asins nodošanu un cita veida donorpalīdzību;
- izložu un azartspēļu laimestus, kuru apmērs ir mazāks par 3000 eiro;
- apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu”
un Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības
obligātās
apdrošināšanas likumu.
1.piemērs
Izmaksājot 20XX.gada 13.martā autoratlīdzību (IIN ietur izmaksas brīdī) par
20XX.gada janvāri un februāri, uzņēmums līdz 20XX.gada 15.aprīlim iesniedz VID
paziņojumu par 20XX.gada martu.
2.piemērs
20XX.gada augustā SIA “ABC” noslēdza uzņēmuma līgumu ar Dainu E., kura nav
reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja statusā. Līgumā noteiktā atlīdzība ir
100 eiro. SIA “ABC” izmaksā atlīdzību 10.septembrī un līdz 20XX.gada 15.oktobrim
par ieturēto IIN iesniedz VID paziņojumu par 20XX.gada septembri.2
Paziņojuma sniegšanas termiņi algota darba ienākumiem:

Paziņojuma
iesniegšana VID

Algota darba ienākums, kods “1001”, “1018”, “3050” vai
“3059”
• Līdz sekojošā gada 1.februārim – ja darba attiecības
pastāvējušas līdz gada beigām
• Līdz nākamā mēneša 15.datumam – ja darba attiecības
izbeigtas gada ietvaros vai persona nodarbināta steidzamos,
īslaicīgos vai vienreizējos darbos

Paziņojuma
izsniegšana personai

Pēc pieprasījuma

2

Ienākumu un aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 20XX.gada augustu
uzrāda darba devēja ziņojumā par 20XX.gada augustu.
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Paziņojuma aizpildīšana
Informāciju par katru personai izmaksātu ienākuma veidu norāda atsevišķā
paziņojuma rindā.
Izmaksājot ienākumus un ieturot no tiem IIN, kuriem ir viens ienākuma veida
kods, bet atšķirīgi ienākuma gūšanas periodi, šo informāciju norāda atsevišķās
paziņojuma rindās.
Darbinieku, kas viena mēneša ietvaros ir atbrīvots un no jauna pieņemts
darbā, neiekļauj paziņojumā, kur ir iekļauti mēnesī atbrīvotie darbinieki.
3. piemērs
20XX.gada septembrī uzņēmums ir izmaksājis Anitai L. autoratlīdzību par
periodu no 12.aprīļa līdz 20.jūlijam un no 1.septembra līdz 5.septembrim.
Tā kā Anitai L. izmaksātais ienākums ir viena veida, bet ienākuma gūšanas
periods ir atšķirīgs, paziņojumā šo informāciju norāda atsevišķās rindās.

Paziņojumā obligāti aizpildāmie lauki,
izmaksājot ienākumu darba attiecību ietvaros
“Ienākuma veida kods”
Norāda ienākuma veida kodu:
1001 – darba alga;
1018 – ienākumi no pienākumu pildīšanas padomē vai valdē;
3050 – deklarē algota darba ienākumus par darba pienākumu veikšanu
01.rinda
citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī,
vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts un stājies spēkā starptautiskais
līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24.panta septītā
daļa);
5
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3059 – darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieka
ēdināšanas izdevumi.
“Ienākuma gūšanas periods”
03.rinda Darba attiecību periods kalendāra gada ietvaros. Ja darba attiecības ir
pastāvējušas visu gadu, tad norāda 01.01.20XX.–31.12.20XX.
“Ienākuma izmaksas mēnesis”
04.rinda
Neaizpilda.
“Ieņēmumi”
Norāda par periodu aprēķinātā ienākuma (bruto) summu, kura faktiski
izmaksāta līdz dienai, kad paziņojumu iesniedz.
Ja komandējuma un darba brauciena izdevumu kompensācijas apmērs
pārsniedz Ministru kabineta noteikto normu, tas ir apliekams ar valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un algas nodokli un
05.rinda apliekamo daļu iekļauj algota darba ienākumos. Savukārt komandējuma
kompensācijas normu ietvaros paziņojumā nedeklarē.
Ieņēmumiem pieskaita arī darba devēja (no darba devēja līdzekļiem)
darbinieka labā veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos,
apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus un
iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes
gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas.
“Neapliekamie ienākumi”
Norāda darba devēja darbiniekam izmaksātos neapliekamos ienākumus.
06.rinda Šajā rindā norāda arī darba devēja (no darba devēja līdzekļiem)
darbinieka labā veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un
apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus,
kas kopā nav lielāki par 10 % no darbinieka bruto darba samaksas gadā.
“Neapliekamais minimums”
Norāda faktiski piemērotā neapliekamā minimuma summu (VID
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu vai paša darbinieka
07.rinda prognozēto mēneša neapliekamo minimumu).
Ja darbinieks ir pensionārs, šo rindu neaizpilda, jo pensionāra
neapliekamo minimumu piemēro pensijas izmaksātājs.
“Atvieglojumi par apgādājamiem”
Norāda faktiski piemēroto atvieglojumu par apgādībā esošām personām
summu.
08.rinda NB! Nosakot ar IIN apliekamo ienākumu, faktiski piemērotais
neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošām
personām apmērs attiecīgajā mēnesī vai gadā nevar būt lielāks par
ienākumu no algota darba attiecīgajā mēnesī vai gadā.
“Papildu atvieglojuma kods”
Norāda
piemērota
papildu
atvieglojuma
(piemēram,
papildu
atvieglojums personai ar invaliditāti, politiski represētai personai un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekam) kodu:
Par invaliditāti
09a.rinda 090
091
Politiski represētai personai, kura saņem pensiju
092
Politiski represētai personai, kura nesaņem pensiju
093
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš
saņem pensiju
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094

09.rinda
10.rinda

11.rinda

12.rinda

13.rinda

14.rinda
15.rinda
16.rinda

Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš
nesaņem pensiju
“Papildu atvieglojuma summa”
Norāda piemērotā papildu atvieglojuma summu.
“Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”
Norāda darba ņēmējam aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu summas no faktiski izmaksātā algota darba ienākuma.
“Iemaksas privātajos pensiju fondos”
Norāda darba devēja no darbinieka darba ienākumiem saskaņā ar
darbinieka iesniegumu pārskaitītās iemaksas privātajos pensiju fondos,
kas veiktas, pamatojoties uz kolektīvo vai individuālo līgumu (maksājumi
kopā ar darba devēja darbinieka labā veiktajiem maksājumiem
nepārsniedz ierobežojumu 10 % apmērā no darbinieka mēneša bruto
darba samaksas).
“Dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju
summas”
Norāda darba devēja no darbinieka darba ienākuma saskaņā ar
darbinieka iesniegumu pārskaitītos apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu
uzkrāšanu) maksājumus, kas veikti, pamatojoties uz kolektīvo vai
individuālo līgumu (maksājumi kopā ar darba devēja darbinieka labā
veiktajiem maksājumiem nepārsniedz ierobežojumu 10 % apmērā no
darbinieka mēneša bruto darba samaksas).
“Dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības
vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas”
Norāda darba devēja (no darba devēja līdzekļiem) darbinieka labā
iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības
un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz
10 % no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas
gadā, bet ne vairāk kā 426,86 eiro. Informācijas var tikt noradīta arī
paziņojuma 6.ailē.
“Izdevumi”
Neaizpilda, deklarējot algota darba ienākumus.
“Ienākums, no kura ir aprēķināts nodoklis”
Neaizpilda, jo tiek aprēķināts automātiski.
“Ieturētais nodoklis”
Norāda faktiski ieturēto IIN no deklarētiem algota darba ienākumiem.

4.piemērs
SIA “ABC” 20XX.gadā izmaksāja darbiniekam algota darba ienākumus un
komandējuma izdevumu kompensāciju Ministru kabineta noteiktās normas apmērā.
Iesniedzot paziņojumu, SIA “ABC” norāda tikai algota darba ienākumus, savukārt
izmaksāto komandējuma kompensāciju nedeklarē.
5.piemērs
SIA “ABC” 20XX.gadā nodarbināti četri darba ņēmēji, kuri katrs strādā ceturtdaļu
slodzes, un valdes loceklis, kuram nav noteikta atlīdzība. Uzņēmuma apgrozījums
20XX.gada maijā ir 2350 eiro. SIA “ABC” aprēķina un samaksā obligātās iemaksas no
valdes locekļa domājamā ienākuma 430 eiro. Par kapitālsabiedrības valdes locekļa
domājamo ienākumu darba devējam ir jāiesniedz VID paziņojums ar ienākuma veida
kodu 1018 par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 1.februārim.
7
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6.piemērs
20XX.gada janvārī SIA “ABC” nodarbināja darba ņēmēju un atbrīvoja to 30.janvārī.
SIA “ABC” līdz 20XX.gada 15.februārim iesniedz paziņojumu par atbrīvoto darba
ņēmēju. Tā kā darba ņēmējs norādīja SIA “ABC” kā galveno darba vietu, darba devējs
paziņojumā norāda darba ņēmējam izmaksāto darba algu 200 eiro, mēneša
neapliekamo minimumu 75 eiro, atvieglojumu par apgādājamo personu 103 eiro
(faktiski piemēroto atvieglojumu) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas 22 eiro. Tādējādi ienākumu, no kura ir aprēķināts IIN, norāda 0.
7.piemērs
SIA “CBA” 20XX.gadā izmaksāja Aijai:
•
algota darba ienākumus par darbu Latvijā 5063,30 eiro;
•
algota darba ienākumus par darbu Lietuvā 12 360 eiro;
•
komandējuma izdevumu kompensāciju, kas daļēji pārsniedza Ministru kabineta
noteiktās normas apmēru par 378 eiro;
•
bēru pabalstu 250 eiro;
•
samaksāja izdevumus par ēdināšanu 200 eiro;
•
veica veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumu 325 eiro apmērā.
Līdz 20XX.gada 1.februārim SIA “CBA” iesniedz paziņojumu un norāda šādu
informāciju par Aijai izmaksātajiem ienākumiem:
Dzīvības
apdrošināšanas
(bez līdzekļu
uzkrāšanas),
Neapliekamie veselības vai
ienākumi
nelaimes
gadījumu
apdrošināšanas
prēmiju
summas

Ienākuma
veida
kods

Ienākuma veids

01.

02.

05.

06.

13.

Darba alga

6016,30
(5063,30+378+250+
325)

250

325

12 360,00

0

0

200,00

0

0

1001

3050

3059

Algota darba ienākumi
par darba pienākumu
veikšanu citā ES vai
EEZ valstī, vai valstī, ar
kuru Latvijai ir noslēgts
un stājies spēkā
starptautiskais līgums
par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu
nemaksāšanas
novēršanu
Darba devēja
apmaksātie darba
koplīgumā noteiktie
darbinieka ēdināšanas
izdevumi

Ieņēmumi
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Paziņojumā obligāti aizpildāmie lauki, deklarējot ienākumu,
kas nav algota darba ienākums
01.rinda
03.rinda

04.rinda

05.rinda
06.rinda

07.rinda

08.rinda

09a.rinda

09.rinda

“Ienākuma veida kods”
Norāda ienākuma veida kodu, kas atbilst izmaksātajam ienākumam
(skatīt sadaļu “Ienākuma veidi un to izmantošana paziņojumā”).
“Ienākuma gūšanas periods”
Norāda ienākuma gūšanas periodu, kurā ir gūts deklarējamais ienākums.
Ienākuma gūšanas periods var nebūt taksācijas gada ietvaros.
“Ienākuma izmaksas mēnesis”
Norāda mēnesi, kurā ir izmaksāts ienākums. Ja personai vairākas reizes
gada laikā izmaksāts viena veida ienākums, no kura neietur IIN izmaksas
brīdī, tad, sniedzot paziņojumu par gadu, kā ienākuma izmaksas mēnesi
norāda pēdējo mēnesi, kurā veikta izmaksa.
“Ieņēmumi”
Norāda izmaksātā ienākuma (bruto) summu.
“Neapliekamie ienākumi”
Norāda izmaksātā ienākuma neapliekamo daļu. Ja izmaksātais ienākums
ir neapliekams ar IIN pilnībā, tad norādītajam neapliekamajam
ienākumam jābūt vienādam ar 05.rindā deklarēto ienākuma summu.
“Neapliekamais minimums”
Norāda faktiski piemērotā neapliekamā minimuma summu (VID
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu vai paša darbinieka
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu), ja tāds ir piemērojams
izmaksātajam ienākumam un ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa
(piemēram, izmaksājot autoratlīdzību vai izmaksājot atlīdzību
uzņēmuma līguma ietvaros personai, kas nav reģistrējusies kā
saimnieciskās darbības veicējs).
“Atvieglojumi par apgādājamiem”
Norāda faktiski piemēroto atvieglojumu summu par apgādībā esošām
personām, ja atvieglojums ir piemērojams izmaksātajam ienākumam un
ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa (piemēram, izmaksājot
autoratlīdzību vai izmaksājot atlīdzību uzņēmuma līguma ietvaros
personai, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs).
NB! Nosakot ar IIN apliekamo ienākumu, faktiski piemērotais
neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošām
personām apmērs attiecīgajā mēnesī vai gadā nevar būt lielāks par
ienākumu attiecīgajā mēnesī vai gadā.
“Papildu atvieglojuma kods”
Norāda
piemērotā
papildu
atvieglojuma
(piemēram,
papildu
atvieglojums personai ar invaliditāti, politiski represētai personai un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekam) kodu:
090
Par invaliditāti
091
Politiski represētai personai, kura saņem pensiju
092
Politiski represētai personai, kura nesaņem pensiju
093
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš
saņem pensiju
094
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš
nesaņem pensiju
“Papildu atvieglojuma summa”
9
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10.rinda

11.rinda
12.rinda
13.rinda

14.rinda

15.rinda
16.rinda

Norāda piemērotā papildu atvieglojuma summu, ja tāds ir piemērojams
izmaksātajam ienākumam un ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
“Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”
Norāda aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
summas no izmaksātā ienākuma, ja izmaksātais ienākums ir apliekams
ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
NB! Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nenorāda, ja tās
ir veiktas
no ienākuma izmaksātāja līdzekļiem (piemēram,
autoratlīdzības izmaksātāja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā).
“Iemaksas privātajos pensiju fondos”
Neaizpilda.
“Dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas”
Neaizpilda.
“Dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai
nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas”
Neaizpilda.
“Izdevumi”
Norāda zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu
un rūpniecisko paraugu autoru izdevumu3 summas, izmaksājot
autoratlīdzību, vai ar kokmateriālu sagatavošanu un pārdošanu saistītos
izdevumus4.
“Ienākums, no kura ir aprēķināts nodoklis”
Neaizpilda, jo tiek aprēķināti automātiski.
“Ieturētais nodoklis”
Norāda IIN no deklarētā ienākuma, ja IIN ir ieturēts izmaksas vietā.

Izmaksājot ienākumu par sniegto pakalpojumu vai piegādāto preci ienākuma
izmaksātājam obligāti ir jāpārliecinās, vai ienākuma saņēmējam ir reģistrēta
saimnieciskā darbības ienākuma izmaksas dienā. Ja saimnieciskā darbības nav
reģistrēta, tad ienākumu izmaksātājam ir pienākums ieturēt iedzīvotāju
ienākuma nodokli un attiecīgi iesniegt paziņojumu līdz nākamā mēneša 15.datumam.
Informāciju par reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem var iegūt VID
Publiskojamo datu bāzē.
8.piemērs
SIA “ABS” 20XX.gadā izmaksā bēru pabalstu darbinieka nāves gadījumā tā
radiniekam, kurš nav SIA “ABS” darba ņēmējs, 400 eiro apmērā. Izmaksāto
apliekamo ienākuma daļu 150 eiro apmērā deklarē ar ienākuma veida kodu 2021 vai
gadījumā, ja ienākuma izmaksātājs vēlas ieturēt IIN izmaksas brīdī, – ar ienākuma
veida kodu 1020, savukārt neapliekamo ienākuma daļu 250 eiro deklarē ar ienākuma
veida kodu 3022.
Par izmaksāto bēru pabalstu ir jāiesniedz VID paziņojums par iepriekšējo gadu līdz
nākamā gada 1.februārim.
Savukārt, ja ienākuma izmaksātājs vēlas ieturēt IIN izmaksas brīdī, jāiesniedz arī
paziņojums par mēnesi līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.

Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība” 57.punkts.
4 Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 10.2 daļa.
3
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9.piemērs
SIA “CBA” 20XX.gada 15.martā izmaksā laimestu 3700 eiro. SIA “CBA” jāiesniedz
paziņojumu par mēnesi līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam, t.i.,
līdz 20XX.gada 15.aprīlīm. Paziņojumā 5.ailē deklarē visu izmaksāto ienākumu
3700 eiro, savukārt neapliekamo ienākuma daļu 3000 eiro apmērā deklarē 6.ailē.
Par personai aprēķinātajām/izmaksātajām dividendēm iesniedz paziņojumu
par to periodu, kad tās ir aprēķinātas, t.i., ir pieņemts lēmums par dividenžu
sadali.
10.piemērs
SIA “DAS” 20XX.gada martā iegādājās maksātnespējas procesa ietvaros pārdotu
nekustāmo īpašumu, kas piederējis fiziskai personai.
SIA “DAS” pārskaita samaksu maksātnespējas administratoram, un paziņojumā ar
ienākuma veida kodu 2015 kā ienākuma saņēmēju norāda to personu, kurai piederēja
nekustamais īpašums.
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Paziņojuma iesniegšana un
precizēšana EDS
Paziņojumu iesniedz VID, izmantojot tikai Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)5.
Sagatavot paziņojumu iesniegšanai var gan no datnes, lejupielādējot gatavo datni no
grāmatvedības programmas, gan no veidlapas “Paziņojums par fiziskajām personām
izmaksātajām summām (kopsavilkums)”, kas ir pieejama strukturētā veidā dokumentu
grupā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti”.

EDS formas logā izvēlas taksācijas periodu, par kuru vēlas iesniegt paziņojumu
(mēnesis vai gads), un aizpilda visus obligāti aizpildāmos laukus, kuri ir atzīmēti ar
zvaigznīti.
Aizpildot paziņojumu, izvēlas vienu no iesniegšanas veidiem:
• pirmreizējs dokuments – izvēlas, kad pirmo reizi aizpilda paziņojumu par
konkrēto taksācijas periodu;
• pirmreizējs dokuments, ar kuru tiek pievienotas rindas iepriekš iesniegtam
dokumentam, – izvēlas, kad nepieciešams papildināt jau iesniegto paziņojumu par
taksācijas periodu ar jauniem ierakstiem;
• precizējums, kas pilnībā aizstāj iepriekš iesniegto dokumentu, – izvēlas, kad
nepieciešams precizēt informāciju, kura attiecas uz izmaksu identificējošu informāciju,
5

Vairāk informācijas tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma”.
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t.i., personas kods, vārds, uzvārds, “Ienākuma veids”, “Ienākuma gūšanas periods” un
“Ienākuma izmaksas mēnesis”, vai arī izdzēst kļūdaini iesniegto informāciju par
ienākuma izmaksu;
• precizējums, kas satur tikai tās rindas, kurās jāveic summu labojumi, –
izvēlas, kad paziņojumā ir nepieciešams precizēt tikai deklarētās summas, precizētais
paziņojums var saturēt tikai precizējamās rindas.
Kad paziņojumā ir aizpildīti visi obligāti aizpildāmie lauki, nospiež spiedpogu “Pārbaudīt
un saglabāt”. Ja dokumentā nav konstatētas kļūdas, to uzreiz var iesniegt, nospiežot
attiecīgu spiedpogu.

Ja paziņojumā ir konstatētas kļūdas, dokumentu nevar iesniegt, pirms kļūdas nav
novērstas. Pēc labojumiem atkārtoti jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt”, un, ja
dokumentā vairs nav konstatētas kļūdas, to var iesniegt.
Ja paziņojuma iesniegšana notikusi veiksmīgi, ekrāna loga augšējā malā ir redzams
paziņojums par dokumenta iesniegšanu un tā statusu. Sadaļā “Dokumenti” dokumentu
sarakstā var pārbaudīt iesniegtā dokumenta statusu, kā arī apskatīt detalizētu kļūdu
aprakstu pēc dokumenta pieņemšanas, ja tādas ir konstatētas.

Iesniegto paziņojumu var precizēt trīs gadu laikā pēc noteiktā nodokļa maksāšanas
termiņa.
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11.piemērs
SIA “ABC” 20XX.gadā bija divi darba ņēmēji, kuri tika nodarbināti visu gadu.
Iesniegtajā paziņojumā par 20XX.gadu kļūdas dēļ vienam darbiniekam netika
deklarēts piemērotais atvieglojums par apgādībā esošu personu. SIA “ABC” iesniedz
precizētu paziņojumu par 20XX.gadu:
- izveido jaunu dokumentu;
- norāda informāciju par konkrēto personu;
- iesniedz dokumentu, atzīmējot to kā precizējumu, kas satur tikai tās rindas, kurās
jāveic labojumi.

Ienākuma veidi un to
izmantošana paziņojumā
Aizpildot paziņojumu un deklarējot personai izmaksāto ienākumu, ir rūpīgi jāizvēlas
atbilstošais ienākuma veids no piedāvātā ienākumu veidu klasifikatora.
Ienākumi klasifikatorā tiek dalīti gan pa veidiem, gan atbilstoši izmaksātāja
pienākumam ieturēt IIN vai arī tikai sniegt paziņojumu, IIN neieturot izmaksas brīdī:
• apliekami ienākumi, no kuriem IIN ir pienākums ieturēt ienākuma izmaksas brīdī, –
ienākuma veida kodi “10” – iekļauti 1.ailē;
• apliekami ienākumi, no kuriem IIN nav jāietur ienākuma izmaksas brīdī, – ienākuma
veida kodi “20” – iekļauti 2.ailē;
• neapliekami ienākumi – ienākuma veida kodi “30” – iekļauti 3.ailē;
• likumā noteikto normu ietvaros neapliekami ienākumi – ienākuma veida kodi “40” –
iekļauti 4.ailē.
Ja viena ienākuma veidam ir piešķirti kodi vairākās ailēs, ienākuma
izmaksātājam atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
nosacījumiem ir jāizvērtē, kurš kods ir piemērojams konkrētā ienākuma
izmaksas gadījumā.
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1.

Darba alga

2.

Ieņēmumi
no
savas
lauksaimniecības produkcijas
un ievāktu savvaļas velšu
pārdošanas
Ienākumi no intelektuālā
īpašuma
(izņemot
autortiesību
mantinieku
ienākumus)
Metāllūžņu
pārdošanas
ienākumi
Ienākumi no sava īpašuma
atsavināšanas
(izņemot
nekustamo īpašumu)
Ienākumi
no
nekustamā
īpašuma
izmantošanas
(iznomāšanas, izīrēšanas)

3.

4.
5.
6.

Likumā noteikto normu
ietvaros neapliekams
ienākums

Neapliekams ienākums

Apliekams ienākums
(neietur izmaksas vietā)

Apliekams ienākums
(ietur izmaksas vietā)

Ienākuma veida
nosaukums

Nr.
p.k.

IIN PAZIŅOJUMS

1001

Paskaidrojums par ienākuma koda izmantošanu

1003

Izmaksājot
algu,
prēmijas,
slimības
naudu
(pamatojoties uz darbnespējas lapu A), ikgadējā
atvaļinājuma
naudu,
komandējuma
izdevumu
kompensāciju, kas pārsniedza Ministru kabineta
noteiktās normas.
Izmaksājot ienākumu par no fiziskas personas
iepirkto lauksaimniecības produkciju vai savvaļas
veltēm (graudiem, pienu, meža ogām, sēnēm u.tml.).
Neapliekams ienākums – 3000 eiro.
Izmaksājot autoratlīdzību (honorāru).

1004

Izmaksājot ienākumu par nodotajiem metāllūžņiem.

4002

3005
1006

Izmaksājot ienākumu par kustamās
mantas
pārdošanu (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 9.panta pirmās daļas 19.2punkts).
Izmaksājot ienākumu par zemes, dzīvokļa vai ēkas
nomu.
Kodu 1006 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai
personai, kas nav saimnieciskās darbības veicējs (arī
tad, ja ir paziņotā saimnieciskā darbība). Kodu 2006

2006
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7.

Ienākumi
no
citas
saimnieciskās darbības

1007

2007

8.

Ienākumi
līguma

uzņēmuma

1008

2008

9.

Ienākumi
no
kustamā
īpašuma
izmantošanas
(iznomāšanas, izīrēšanas)

1009

2009

10.

Ienākumi no kokmateriālu un
augoša meža atsavināšanas

1010

2010

11.

Dividendes,
dividendēm
pielīdzināms ienākums vai
nosacītās dividendes

1011

no

lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības
veicējam.
Izmaksājot
ienākumu,
kas
nav
saistīts
ar
lauksaimniecības produkcijas pārdošanu, ražošanu
vai lauku tūrismu un kam nav noteikts atsevišķs kods
konkrētam saimnieciskās darbības veidam (1006,
2006, 1008, 2008, 1009, 2009, 2010, 1013).
Kodu 1007 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai
personai, kas nav saimnieciskās darbības veicējs.
Kodu 2007 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās
darbības veicējam.
Izmaksājot ienākumu uzņēmuma līguma ietvaros.
Kodu 1008 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai
personai, kas nav saimnieciskās darbības veicējs.
Kodu 2008 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās
darbības veicējam.
Izmaksājot ienākumu par
kustamā
īpašuma
(piemēram, iekārtas, transportlīdzekļa, lopu u.tml.)
iznomāšanu, izīrēšanu.
Kodu 1009 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai
personai, kas nav saimnieciskās darbības veicējs.
Kodu 2009 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās
darbības veicējam.
Izmaksājot
ienākumu
par
pārdotajiem
kokmateriāliem un augoša meža atsavināšanu.
Kodu 1010 lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai
personai, kas nav saimnieciskās darbības veicējs.
Kodu 2010 lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās
darbības veicējam.
Izmaksājot dividenžu ienākumu vai nosacītās
dividendes.
Kodu 1011 lieto, ja dividendes ir ar IIN apliekams
ienākumus. Kodu 3011 lieto, ja dividendes ir
atbrīvotas no aplikšanas ar IIN.

3011
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12.

1012

Izmaksājot autoratlīdzību autora mantiniekam.

1013

Izmaksājot ienākumu par pārdošanai izgatavotas vai
iegādātas lietas, piemēram, rotaslietu, mēbeļu
u.tml., pārdošanu.

1014

Izmaksājot dāvanu.

16.

Autoratlīdzība
(honorārs),
kuru izmaksā autortiesību
mantiniekiem
Preču pārdošana (likuma
“Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 9.panta
pirmās
daļas
19.2punkta
“a” apakšpunkts)
No
juridiskās
personas
saņemtais dāvinājums
Ienākums no nekustamā
īpašuma atsavināšanas
Stipendijas

1016

3016

17.

Apdrošināšanas atlīdzība

1017

3017

18.

Ienākumi
no
pienākumu
pildīšanas padomē vai valdē
Procenti

1018

Citi ar nodokli apliekami
ienākumi, no kuriem nodokli
ietur izmaksas vietā
Citi ar nodokli apliekami
ienākumi, no kuriem nodokli
neietur izmaksas vietā
Citi ar nodokli neapliekami
ienākumi

1020

13.

14.
15.

19.

20.
21.
22.

2015

Izmaksājot ienākumu rezidentam par nekustamā
īpašuma pārdošanu.
Izmaksājot stipendijas.
Piemēram, stipendijas, ko apstiprinājis Ministru
kabinets, vai stipendijas medicīnu studējošajam, ko
izmaksā ārstniecības iestāde, ir neapliekams
ienākums.
Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, lai deklarētu
izmaksāto
atlīdzību
atbilstoši
apdrošināšanas
līgumam.
Izmanto arī, lai deklarētu domājamo ienākumu
kapitālsabiedrības valdes loceklim.
Izmaksājot procentu ienākumu un tiem pielīdzināmu
ienākumu (piemēram, izmaksājot procentu ienākumu
par noguldījumiem vai izmaksājot procentus par
aizdevumu).
Izmanto, lai deklarētu ienākumu, kuram nav noteikts
atsevišķs kods.
Piemēram, ar kodu 3022 deklarē bēru pabalstu, ko
izmaksā darbinieka radiniekam noteikto normu
ietvaros,
savukārt
pārsniegumu
deklarē
ar
kodu 2021, vai gadījumā, ja izmaksātājs vēlas ieturēt
IIN izmaksas brīdī, – ar kodu 1020.

1019

2021
3022

17

IIN PAZIŅOJUMS
23.

24.
25.

26.

27.

Citi ienākumi, kuri likumā
“Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”
noteikto
normu
ietvaros
ir
neapliekams
ienākums (9.panta pirmās
daļas 20., 25., 27.punkts un
44.punkta “a” apakšpunkts)
Ienākums
no
privātajos
pensiju
fondos
veikto
iemaksu ieguldīšanas
Konkursos un sacensībās
saņemtās
mantiskās
un
naudas balvas (prēmijas)
Papildpensijas kapitāls, kas
veidojies no darba devēja
veiktajām
iemaksām
privātajos pensiju fondos
atbilstoši licencētiem pensiju
plāniem
un
izmaksāts
pensiju plānu dalībniekiem
Ienākums no ieguldījumu
fondu ieguldījumu apliecību
pārdošanas

28.

Procentu ienākums no valsts
un pašvaldību parādzīmēm

29.

Ienākumi,
ko
saņem
likvidācijas
vai
reorganizācijas gadījumā

4023

1024

3024

Izmanto privātie pensiju fondi.
4025

1026

2027

Neapliekams ienākums līdz 143 eiro (publiskos
starptautiskos konkursos, sacensībās vai Baltijas
Asamblejas balvu laureātiem izmaksātā naudas
prēmija un Ministru kabineta balva līdz 1423 eiro),
IIN no pārsnieguma maksā ienākuma saņēmējs.
Izmanto privātie pensiju fondi, izmaksājot uzkrāto
kapitālu.

Izmaksājot ienākumu no ieguldījumu fondu apliecību
pārdošanas (atsevišķs kods konkrētajam kapitāla
aktīvam, ienākums no pārējo kapitāla aktīvu, izņemot
nekustamā īpašuma, atsavināšanas deklarējams ar
kodu 2046).
Izmaksājot ienākumu no Latvijas vai citas Eiropas
Savienības dalībvalsts, vai Eiropas Ekonomikas zonas
valsts un pašvaldību vērtspapīriem.
Izmaksājot
ienākumu
dalībniekam
(biedram)
komercsabiedrības,
kooperatīvās
sabiedrības,
organizācijas, biedrības un nodibinājuma likvidācijas
vai reorganizācijas gadījumā.

3028
2030

Sniedzot palīdzību (no arodbiedrības, reliģiskas
organizācijas, sabiedriskā labuma organizācijas
līdzekļiem, kā arī no budžeta finansētas institūcijas
līdzekļiem).
Neapliekams ienākums – 1000 eiro.

3030
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30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.

Atlīdzība,
kuru
izmaksā
sagādes
un
citas
organizācijas par medījumu
jēlādām, medījumiem un to
gaļu,
medību
trofejām,
zoobarību un citu savvaļā
iegūto produkciju
Slimības pabalsti ("B" daļa)
Vecuma pensija
Invaliditātes pensija

1032

Izmanto sagādes organizācijas, izmaksājot ienākumu
par konkrēto produkciju.

1033
1034
1035

Izmanto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai
citi pensiju un līdzīgu ienākumu izmaksātāji.

Izdienas pensija
Apgādnieka
zaudējuma
pensija
Valsts
sociālās
apdrošināšanas
aģentūras
izmaksātie
pabalsti
un
atlīdzības
Valsts
speciālā
pensija,
invalīdu speciālā pensija
Pārmaksātās valsts sociālās
apdrošināšanas
iemaksas,
kas ir atmaksātas
Pārmaksātās valsts sociālās
apdrošināšanas brīvprātīgās
iemaksas, kas ir atmaksātas
Pensija,
kura
izmaksāta
saskaņā
ar
Eiropas
Savienības
regulām
un
starpvalstu līgumiem
(punkts spēkā ar 2016.gada
1.janvāri)
Iznomātā
personāla
ienākums

1036
1037
3038

1039
1040
3041
1042

3042

1043

Izmaksājot algota darba ienākumu, par kuru
paziņojumu iesniedz komersants, kurš nomā
darbiniekus
no
ārvalstu
komersanta
vai
19
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42.
43.
44.

Ienākums
no
dzīvības
apdrošināšanas līguma ar
līdzekļu uzkrāšanu
Pabalsts likumos vai Ministru
kabineta noteikto normu
ietvaros
Ienākums no kapitāla aktīvu,
izņemot
nekustamo
īpašumu, atsavināšanas

45.

Ienākums,
kas
gūts
aizdevuma (kredīta) saistību
samazināšanas vai dzēšanas
rezultātā

46.

Ienākums
uz
tiesas
nolēmuma
vai
iestādes
lēmuma pamata no valsts
budžeta
izmaksājamās
kompensācijas,
kas
nav
saistītas ar darba attiecībām
vai to pārtraukšanu vai
kurām
nav
ienākuma
gūšanas rakstura
Ienākums
uz
tiesas
nolēmuma
vai
iestādes

47.

1044

mikrouzņēmuma (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 17.1 un 17.2 pants).
Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot
apdrošināšanas
atlīdzības
no
apdrošināšanas
līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu.
Izmaksājot pabalstu normatīvajā aktā noteiktajā
apmērā.

3044
3045
2046

2047

Kodu 2046 izmanto, lai deklarētu ienākumu, kas ir
apliekams ar IIN, par kura samaksu ir atbildīgs
ienākuma saņēmējs.
Piemēram, izmaksājot ienākumu no ieguldījumu zelta
pārdošanas.
Piemēram, atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” prasībām dzēšot aizdevumu par
vienīgā mājokļa iegādi vai dzēšot saistības
Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt
ar kodu 2047 būtu deklarējams, piemēram,
ienākums,
kas
veidojas,
dzēšot
komunālo
maksājumu parādus vai parādus par elektronisko
sakaru pakalpojumiem, vai kredītus, kas neatbilst
likuma
“Par
iedzīvotāju
ienākuma
nodokli”
nosacījumiem, kā arī saistības, kurām ir iestājies
noilgums pēc Komerclikuma 406.panta.
Izmanto valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības
iestādes, citas atvasinātas publisko tiesību juridiskās
personas vai iestādes ar patstāvīgu budžetu, kas uz
lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata saskaņā ar
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas
likumu
izmaksā
zaudējumu
atlīdzinājumu, kurš nav saistīts ar darba (dienesta)
attiecībām vai to pārtraukšanu un kuram nav
ienākuma gūšanas rakstura.
Izmanto valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības
iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā

3047

3048

1049
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lēmuma pamata no valsts
budžeta
izmaksājamās
kompensācijas, kas saistītas
ar darba attiecībām vai to
pārtraukšanu vai kurām ir
ienākuma gūšanas raksturs

48.

49.

50.

51.

Algota darba ienākumi par
darba pienākumu veikšanu
citā
Eiropas
Savienības
dalībvalstī
vai
Eiropas
Ekonomikas zonas valstī, vai
valstī, ar kuru Latvijai ir
noslēgts un stājies spēkā
starptautiskais līgums par
nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu
(likuma
“Par
iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 24.panta
septītā daļa)
Ienākums no mūža pensijas
apdrošināšanas
līgumiem,
kas
veidojas
no
apdrošinātāja
piešķirtajām
gratifikācijām
Pensijai
pielīdzināms
ienākums

Izložu
vai
laimests,
kas

azartspēļu
pārsniedz

persona vai iestāde ar patstāvīgu budžetu, kas uz
iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata
saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas likumu izmaksā attiecīgi no
valsts
budžeta,
pašvaldības
budžeta,
citas
atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas
budžeta vai iestādes ar patstāvīgu budžetu līdzekļiem
zaudējumu atlīdzinājumu, kas ir saistīts ar esošām
vai bijušām darba (dienesta) attiecībām.
Izmanto, lai deklarētu algota darba ienākumu, kas ir
atbrīvots no aplikšanas ar IIN Latvijā.

3050

1051

Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot
kapitāla ienākumu – ienākumu no mūža pensijas
apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas
kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam), kas
veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām.
Izmanto apdrošināšanas sabiedrības, izmaksājot
apdrošināšanas atlīdzību, kas apdrošinātajam tiek
izmaksāta saskaņā ar mūža pensijas apdrošināšanas
līgumu (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu
atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam).
Izmanto izložu un azartspēļu laimestu izmaksātāji,
izmaksājot laimestus, kas pārsniedz 3000 eiro.

1052

1053

3053
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3000 eiro, izņemot preču un
pakalpojumu
loteriju
laimestus

52.

Ienākumam
aizdevums

53.

Samazinātu
aizdevuma
procentu maksājumu radītais
ienākums

54.

Ienākumi,
kurus
Nodarbinātības
valsts
aģentūra kvalificējusi par
stipendijām vai atlīdzībām
(likuma
“Par
iedzīvotāju
ienākuma nodokli” pārejas
noteikumu 52.punkts)
Ienākumi, kas izmaksāti no
pašvaldības
budžeta
kā
atlīdzība fiziskajai personai
par
sociālās
aprūpes
pakalpojuma
–
aprūpe
mājās – sniegšanu (likuma
“Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” pārejas noteikumu
44.punkts)

55.

pielīdzināms

1054

Kodu 1053 izmanto, lai deklarētu ienākumu, kas
pārsniedz 3000 eiro, deklarējot visu laimesta summu
5.ailē,
savukārt
6.ailē
norādot
neapliekamo
ienākumu, t.i., 3000 eiro.
Kods 3053 nav aktuāls. Izmaksātie izložu un
azartspēļu laimesti, kas ir mazāki par 3000 eiro, nav
jādeklarē.
Izmanto, lai deklarētu ienākumam pielīdzināmos
aizdevumus atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” normām – aizdevumus, 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.
Izmanto, lai atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” normām deklarētu ienākumu, kas
rodas, ja aizdevums ir izsniegts, piemērojot
samazinātus aizdevuma procentus.
Izmaksājot bezdarbnieka statusu ieguvušai fiziskai
personai ienākumu, kuru Nodarbinātības valsts
aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām.

2054

2055

3057

3058

Izmaksājot ienākumu no pašvaldības budžeta
konkrētajiem
sociālās
aprūpes
pakalpojumu
sniedzējiem.
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56.

57.

Darba devēja apmaksātie
darba koplīgumā noteiktie
darbinieka
ēdināšanas
izdevumi, kas nepārsniedz
480 eiro gadā
Čeku
loterijas
laimesti
saskaņā ar Čeku loterijas
likumu

3059

Izmaksājot ienākumu darba attiecību ietvaros par
ēdināšanu.

3060

Izmaksājot čeku loterijas laimestus vai papildu
balvas.

23

IIN PAZIŅOJUMS

Saistošie normatīvie akti
1. Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
2. Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899 “Likuma “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”.
3. Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr.677 “Noteikumi par
iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”.
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