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Vispārīgais jautājums
Materiāls sniedz palīdzību fiziskajām un juridiskajām personām, piemērojot likuma
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – likums) normas, aprēķinot ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – nodoklis) apliekamo ienākumu no izložu un
azartspēļu laimestiem (turpmāk – laimests).
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Ienākuma aplikšana
ar nodokli
Fiziskās personas gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek
aplikti laimesti, ja laimesta (tā vērtības) apmērs (to kopsumma) gada laikā
nepārsniedz 3000 euro.

Ar ienākumu no laimestiem saprot jebkuru laimestu Azartspēļu un izložu
likuma izpratnē.
Ar nodokli neapliek ienākumu no momentloterijas “Simtgades loterija”.

Cilvēkam ir jāmaksā nodoklis no visiem laimestiem, kuru kopsummas vērtība
pārsniedz 3000 euro. Nodoklis ir jāmaksā no pārsnieguma summas neatkarīgi no
izdevumu apmēra (dalības maksas, zaudētās summas).
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Nodokļa likmes, nodokļa
ieturēšana un pārskaitīšana
Ja cilvēks laimēja laimestu, kas pārsniedz 3000 euro, un tas izmaksāts vienā reizē vai
summējot visā azartspēles organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, laimesta daļai,
kas pārsniedz 3000 euro, bet nepārsniedz 62 800 euro, gada laikā piemēro nodokļa
likmi 23 % apmērā, bet laimesta daļai, kas pārsniedz 62 800 euro, piemēro nodokļa
likmi 31 % apmērā.
No laimesta daļas, kas pārsniedz 3000 euro, – ja laimests, kas pārsniedz 3000 euro,
izmaksāts vienā reizē vai summējot visā azartspēles un izlozes organizēšanas vietas
viena apmeklējuma laikā, izmaksātājs (azartspēļu vai izložu organizētājs) ietur nodokli
ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma
izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.
1.piemērs
Jānis 2021.gada 15.m artā saņēm is laim estus pie azartspēļu organizētāja A vienā
apm eklējuma reizē: 300 euro, 500 euro un 2900 euro (kopā 3700 euro).
Ar nodokli neapliekam i ir 3000 euro.
Ienākum a izm aksātājs nosaka apliekam o ienākum u 700 euro (3700 – 3000 = 700).
Ietur nodokli 161 euro (700 x 23 % = 161).
2.piemērs
Jānis 2021.gada 6.aprīlī pie azartspēļu organizētāja B vienā apm eklējuma reizē
laim ējis 66 800 euro.
Ar nodokli neapliekam i ir 3000 euro.
Ienākum a izm aksātājs nosaka apliekam o ienākum u 63 800 euro (66 800 – 3000 =
63 800).
Ietur nodokli 14 754 euro (no 62 800 x 23 % = 14 444 un no 1000 x 31 % = 310).
3.piemērs
Juris 2021.gada 6.janvārī azartspēļu organizēšanas vietas A apm eklējuma laikā no
dažādu azartspēļu veidiem kopā laim ēja 4000 euro.
Azartspēļu organizētājs, izm aksājot laim estu, ietur nodokli 230 euro (4000 – 3000 =
1000 x 23 %).
4.piemērs
Pēteris 2020.gada 29.decem brī, izm antojot elektronisko sakaru pakalpojum us,
piedalījās interaktīvajā azartspēlē un laim ēja 50 000 euro. Laim esta sum m a
2021.gada 10.janvārī ieskaitīta Pētera kontā.
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Ienākum u gūšanas diena ir diena, kad laim ests saņem ts Pētera kontā (2021.gada
10.janvāris).
Pirm s laim esta ieskaitīšanas kontā, azartspēļu organizētājs ietur nodokli
10 810 euro (50 000 – 3000 = 47 000 x 23 %).

Laimesta saņēmēja pienākumi
Tā kā cilvēkam jāmaksā nodoklis no visiem laimestiem, kuru kopsummas vērtība gadā
pārsniedz 3000 euro, tad laimesta saņēmējam ir pienākums samaksāt nodokli no
pārsnieguma summas, ja to nav ieturējis laimesta izmaksātājs.
5.piemērs
Gatis saņēm a laim estus:
- 2021.gada 15.februārī – pie azartspēļu organizētāja A 400 euro, nodokli izm aksas
vietā neietur (400 < 3000);
- 2021.gada 10.aprīlī – pie azartspēļu organizētāja A 1900 euro, nodokli izm aksas
vietā neietur (1900 < 3000);
- 2021.gada 10.aprīlī – pie izložu organizētāja B 2400 euro, nodokli izm aksas vietā
neietur (2400 < 3000);
- 2021.gada 20.jūnijā – pie izložu organizētāja C 500 euro, nodokli izm aksas vietā
neietur (500 < 3000);
- 2021.gada 30.jūlijā – pie azartspēļu organizētāja A 1400 euro, nodokli izm aksas
vietā neietur (1400 < 3000);
- 2021.gada 15.novem brī – pie izložu organizētāja B 500 euro, nodokli izm aksas
vietā neietur (500 < 3000).
Gatis guvis algota darba ienākum u 15 000 euro kalendāra gada laikā:
• valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iem aksas (darba ņēm ēja daļa) ir
1650 euro (15 000 x 10,5 % = 1575);
• ir iesniegta algas nodokļu grām atiņa, bet nepiem ēro diferencētoneapliekamo
m inimumu un atvieglojumus par apgādībā esošām personām ;
• taksācijas gada laikā ieturētais algas nodoklis ir 2685 euro ((15 000 –1575) x
20 % = 2685).
Gada apliekamā ienākuma aprēķins gada ienākumu deklarācijā
(rezumējošā kārtībā):
Ienākums no laimestiem

7100 euro

t.sk. ar nodokli neapliekamais ienākums no
laimestiem

–3000 euro

Algota darba ienākums

15 000 euro

Gada ienākums

19 100 euro

Gatis ir guvis gada ienākumu 19 100 euro:
Kalendāra gada ienākums

19 100 euro
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– valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (darba ņēmēja daļa) (likme 10,5
%)
Ar nodokli apliekamais ienākums

–1575 euro

17 525 euro

Nodoklis (likme 20 %)

3 505 euro

Rezum ējošā kārtībā aprēķinātais nodoklis ir 3505 euro, tai skaitā avansā ir
sam aksāts 2685 euro (algas nodoklis).
Gatim jāsam aksā nodoklis 820 euro (3505 – 2685 = 820), iesniedzot 2021.gada
ienākum u deklarāciju no 2022.gada 1.m arta līdz 1.jūnijam .
Ja cilvēks guva laimestu ārvalstī, tad viņam ir pienākums ārvalstīs gūtos ienākumus
uzrādīt gada ienākumu deklarācijā.
6.piemērs
Kaspars 2021.gada m artā ārvalstīs azartspēļu organizēšanas vietas A apm eklējuma
laikā no dažādu azartspēļu veidiem kopā laim ēja 2000 euro. Kasparam jāsniedz
gada ienākum u deklarācija un gūtais laim ests jāuzrāda gada ienākum u deklarācijas
D2 pielikum ā.
Ja nodoklis no laimesta ir ieturēts ārvalstī, tad, aizpildot deklarāciju, aprēķināto
nodokli samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli (ja šī
nodokļa samaksa ārvalstī ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas
apstiprinātu dokumentu, kurā norādīts apliekamais ienākums un ārvalstī samaksātā
nodokļa summa), kurš nav lielāks par Latvijā aprēķināto nodokli ārvalstī gūtajam
ienākumam.
Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt elektroniskā veidā VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā sadaļā “Dokumenti” – “No veidlapas” – “Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa dokumenti” – “Gada ienākumu deklarācija” - Izvēlieties gadu, par kuru
iesniegsiet deklarāciju”.
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Azartspēļu un izložu
organizētāja pienākumi
Azartspēļu organizēšanas vietā (kazino, spēļu zālē u.c. azartspēļu
organizēšanas vietās):
• ja laimests tiek izmaksāts vienā reizē, tad azartspēļu organizētāja pienākums ir
ieturēt nodokli no laimesta, ja tas pārsniedz 3000 euro, kad minētais laimests
tiek izmaksāts spēlētājam;
• ja laimests ir izmaksāts, summējot visā azartspēles organizēšanas vietas
apmeklējuma laikā, tad azartspēļu organizētāja pienākumi ir:
a) ieturēt nodokli no laimesta tad, kad spēlētājs dodas projām no azartspēļu
organizēšanas vietas;
b) nodrošināt, ka spēlētājs nevar aiziet no azartspēļu organizēšanas vietas ar
žetoniem, spēles biļetēm u.tml. lietām, bet tie ir jāatdod azartspēļu
organizētājam (jāsamaina atpakaļ pret naudu), lai azartspēļu organizētājs
aprēķinātu gūto laimestu (ja tāds ir gūts) un ieturētu nodokli no laimesta, ja tas
pārsniedz 3000 euro.
Organizējot interaktīvās azartspēles, azartspēļu organizētāja pienākumi ir:
• ieturēt nodokli tajā brīdī, kad no spēlētāja spēles konta tiek izmaksāts laimests
uz spēlētāja bankas kontu (laimests ir izmaksāts vienā reizē);
• nodrošināt pilnīgu laimestu uzskaiti, kurus ir guvis spēlētājs, kā arī spēlētājs
nevar sadalīt savu gūto laimestu, kas pārsniedz 3000 euro, pa mazākām
summām, lai nebūtu jāpiemēro likumā noteiktais, ka izmaksas vietā ietur
nodokli no laimesta, ja tas pārsniedz 3000 euro.
Organizējot interaktīvās izlozes, izložu organizētāja pienākumi ir:
• ieturēt nodokli tajā brīdī, kad no spēlētāja spēles konta tiek izmaksāts laimests
uz spēlētāja bankas kontu (laimests ir izmaksāts vienā reizē);
• nodrošināt pilnīgu laimestu uzskaiti, kurus ir guvis spēlētājs , kā arī spēlētājs
nevar sadalīt savu gūto laimestu, kas pārsniedz 3000 euro, pa mazākām
summām, lai nebūtu jāpiemēro likumā noteiktais, ka izmaksas vietā ietur
nodokli no laimesta, ja tas pārsniedz 3000 euro.
Veicot laimesta izmaksu, jāsniedz informācija spēlētājam par interaktīvo azartspēļu
laimesta apmēru, un, ja laimesta apmērs pārsniedz 3000 euro, arī informācija par
ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli un laimesta izmaksu pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieturēšanas. Šī informācija spēlētājam būs nepieciešama, lai precīzi aizpildītu
gada ienākumu deklarācijā informāciju par gūtajiem interaktīvo azartspēļu laimestiem.
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Paziņojums par fiziskai
personai izmaksātajām
summām
Ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam
azartspēļu vai izložu organizētājam (laimesta izmaksātājam) ir jāsniedz VID paziņojums
par izmaksāto laimestu, kas vienā apmeklējumu reizē pārsniedz 3000 euro.

Pēc pieprasījuma azartspēļu vai izložu organizētājam (laimesta izmaksātājam) ir
pienākums izsniegt paziņojumu arī laimesta saņēmējam.
Azartspēļu vai izložu organizētājam (laimesta izmaksātājam) nav jāsniedz VID
paziņojums par izmaksāto laimestu no izlozēm un azartspēlēm, kuru apmērs ir
mazāks par 3000 euro.
Paziņojuma veidlapa ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteiku mos
Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”

Detalizēta informācija par paziņojumu aizpildīšanu un iesniegšanu ir pieejama
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” –
“Informatīvie un metodiskie materiāli” “Pārskatu un deklarāciju aizpildīšana” –
Metodiskais materiāls “Paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām”.
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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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