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UZZIŅA
Rīgā
23.02.2018. Nr. 8.5.2-3/52345
Uz 30.11.2017. Nr. b/n
KK
Par uzziņas sniegšanu
Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis KK, personas kods (turpmāk –
Iesniedzējs), 2017.gada 30.novembra iesniegumu par uzziņu (turpmāk – iesniegums),
2018.gada 6.februāra e-pasta vēstulē sniegtās papildu ziņas (turpmāk – papildu ziņas)
un sniedz šādu uzziņu.
Iesniegumā sniegts šāds faktu apraksts.
Iesniedzējs lūdz Valsts ieņēmumu dienestu sniegt juridiski saistošu uzziņu par
kapitāla pieauguma nodokļa pareizu piemērošanu, turpmāk izklāstītā situācijā.
Iesniedzējs informē, ka 2016.gadā iegādājās nekustamo īpašumu par
123 678,11 eiro, kas sastāv no zemes gabala 4757 m2 platībā (kadastra vērtība
103 131 eiro) un ēkām ( kadastra vērtība 49082 eiro). Kadastra vērtība visam īpašumam
152 213 eiro.
Nekustamā īpašuma iegādes izdevumi sastādīja 3 300,92 eiro.
Iesniedzējs norāda, ka 2017.gada janvārī noslēdza priekšlīgumu par zemes
gabala 2757 m2 pārdošanu par 137 850 eiro un zemes atdalīšanas izdevumi sastādīja
2095,33 eiro.
Atdalītais zemes gabals 2757 m2 platībā 2017.gada novembrī tika pārdots par
137 850 eiro. Atdalītā zemes gabala pārdošanas izdevumi sastādīja 127,60 eiro.
Savukārt 2017.gada novembrī Iesniedzējs pārdeva atlikušo zemi 1818 m2 platībā ar
ēkām par 30 000 eiro. Iesniedzējs paskaidro, ka minētajā nekustamajā īpašumā nav
bijusi deklarētā dzīves vieta.
Iesniedzējs vēlas noskaidrot vai ir pareizi izpratis likuma normas un veicis
aprēķinu?
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta pirmo daļu,
kapitāla pieaugumu nosaka no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņemot iegādes
vērtību un nekustamā īpašumā veikto ieguldījumu vērtību visā tā turēšanas laikā.
Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta piektajā daļā noteikts, ka
kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu:
valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu
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mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma
stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā
tiek iekļauti arī samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā kapitāla aktīva iegādei,
ja dokumentāri apliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un kapitāla aktīva iegādes
saistību.
Ja iegādes vērtība noteikta visam īpašumam, ir jānosaka koeficients zemes un
ēkas iegādes vērtībā proporcionāli kadastrālajām vērtībām. Pārdodot zemes daļu
jānosaka atsavināmā zemes gabala iegādes vērtība proporcionāli nekustamā īpašuma
platības daļai (Valsts ieņēmumu dienesta metodiskais materiāls).
Iesniedzējs norāda, ka zemes vērtība veido 67,75% (103 131/152 213x100) no
visa nekustamā īpašuma iegādes vērtības, kas sastāda 83 791,92 eiro
(123 678,11x67,75%).
Proporcionālā ATDALĪTĀ ZEMES GABALA (2757 m2 no kopējā zemes gabala
4575 m2) aprēķinātā iegūšanas vērtība ir: 50493,01 60,26% ( 2757/4575x100)
Proporcionālā ATDALĪTĀ ZEMES GABALA (1818 m2 no kopējā zemes
gabala 4575 m2) aprēķinātā iegūšanas vērtība ir: 33298,91 39,74% (1818/4575x100).
Atdalītā īpašuma iegūšanas izdevumi ir 2236,37 eiro (3300,92x67,75%).
Iesniedzējs iesniegumam pievienojis pārskata perioda deklarācijas par ienākumu
no kapitāla pieauguma kopiju.
Lai Iesniedzēja iesniegumā ietvertā konkrētā tiesiskā situācija būtu pilnībā
izprotama un Valsts ieņēmumu dienests pēc tās izvērtēšanas varētu sniegt uzziņu,
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 99.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka,
sagatavojot uzziņu, ja nepieciešams, iestāde var prasīt no Iesniedzēja papildu ziņas,
Valsts ieņēmumu dienests 2017.gada 28.decembrī nosūtīja Iesniedzējam vēstuli Nr.
8.5.2-3/367778 “Par papildu ziņu pieprasīšanu” un lūdza:
1)
norādīt nekustamā īpašuma kadastra numuru;
2)
iesniegt nekustamā īpašuma daļu atsavināšanas līgumu un priekšlīguma
kopiju;
3)
sniegt jebkuru citu detalizētu informāciju, kas sniegtu iespēju izvērtēt
Iesniedzēja konkrēto tiesisko situāciju.
Iesniedzējs papildu ziņās iesniedza nekustamā īpašuma daļu atsavināšanas
līgumu un priekšlīguma kopijas.
Papildus Iesniedzējs iesniedzis arī valsts dzīvokļa īpašuma C ielā, Rīgā nomaksas
pirkuma līgumu, kā arī informāciju par norēķinu kontā saņemtajiem ienākumiem no
nekustamā īpašuma atsavināšanas. Iesniedzējs norāda, ka saņēmis rokasnaudu 100 000
eiro savā norēķinu kontā 2017.gada 25.maijā un atlikušo pirkuma maksu 2017.gada
21.novembrī, savukārt par atlikušo nekustamā īpašuma daļu pārdošanu saņemti divi
maksājumi, katrs 15 000 eiro, 2017.gada 15.decembrī.
Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā un papildu ziņās
ietverto faktu aprakstu, no minētajiem faktiem izrietošus konkrētus jautājumus, atbildes
uz kuriem ir atkarīgas no to juridiska vērtējuma, sniedz šādu uzziņu.
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.panta pirmās daļas
4.punktu iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – nodoklis) ir nodoklis, ar ko apliek
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fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no nodokļa par ienākumu no kapitāla,
tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma.
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta trešās daļas
11.punktu pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis,
tiek pieskaitīti ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu
atsavināšanas ienākums atbilstoši šā likuma 11.9pantam, ja šā likuma 9.pantā nav
noteikts citādi.
Zemesgrāmatu likuma 1.pantā noteikts, ka zemesgrāmatās ieraksta nekustamus
īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas,
un to ierakstiem ir publiska ticamība. Nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību
nostiprināšana ir obligāta.
Saskaņā ar zemesgrāmatā pieejamo informāciju un pirkuma līgumu informāciju,
Iesniedzējs atsavinājis nekustamo īpašumu M ielā, Rīga (zemes gabals 4575 m2 ar
dzīvojamo ēku un būvēm), kadastra numurs 01000520073 pa daļām:
1) atdalītu zemes vienību 2757 m2;
2) no atlikušā nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu (zemi ar ēku un būvēm);
3) atlikušo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma (zemi ar ēku un būvēm).
Iesniedzējs atsavinājis no nekustamā īpašuma M ielā, Rīgā atdalītu zemes
vienību 2757 m2 apmērā saskaņā ar 2017.gada 19.oktobrī noslēgto atsavinājuma
līgumu.
Saskaņā ar 2017.gada 19.oktobra pirkuma līguma 3.2.apakšpunktā norādīto,
Iesniedzējs saņēmis rokasnaudu pirms līguma noslēgšanas. Saskaņā ar Iesniedzēja
papildus sniegto informāciju, Iesniedzējs saņēmis rokasnaudu 100 000 eiro savā bankas
kontā 2017.gada 25.maijā.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts,
ka nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi ir aprēķināt maksājamo (iemaksājamo)
nodokļu summas.
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 16.1panta pirmo daļu, par
ienākuma gūšanas dienu uzskatāma diena, kad maksātājs saņem naudu vai citas lietas,
ja šajā pantā nav noteikts citādi.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899
“Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 97. 1
2.apakšpunktam, par ienākuma gūšanas dienu par ienākumu (rokasnaudu vai cita veida
atlīdzību naudā vai citās lietās), kuru maksātājs saņem pirms līguma par kapitāla aktīvu
atsavināšanu noslēgšanas, uzskata dienu, kad saņemts ienākums. Izdevumus, kas saistīti
ar kapitāla aktīva iegādi, par kuru saņemts ienākums, iekļauj aprēķinā proporcionāli
atlikušajai ieņēmumu daļai.
Pamatojoties uz minēto, par rokasnaudu, kas Iesniedzējam izmaksāta pirms
nekustamā īpašuma M ielā, Rīgā (atdalītās daļas 2757 m2 apmērā) atsavināšanas
darījuma noslēgšanas, Iesniedzējam ir pienākums pašam aprēķināt iedzīvotāju
ienākuma nodokli.
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19.panta 5.3daļu
(redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim) maksātājs (rezidents), kurš
gūst ienākumu no kapitāla pieauguma, deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz
līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam, ja ienākumi no kapitāla
aktīvu atsavināšanas mēnesī pārsniedz 711,44 euro. Maksātājs (rezidents), kurš gūst
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ienākumu no kapitāla pieauguma un kura kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla
aktīviem mēnesī ir no 142,30 līdz 711,44 euro, deklarāciju par ienākumu no kapitāla
par ceturksnī gūto ienākumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam vienreiz ceturksnī
līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. Maksātājs (rezidents), kurš gūst
ienākumu no kapitāla pieauguma un kura kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla
aktīviem mēnesī ir līdz 142,29 euro, deklarāciju par ienākumu no kapitāla par taksācijas
gadā gūto ienākumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā taksācijas gadam
sekojošā gada 15.janvārī.
Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15.panta 3.1daļā (redakcija, kas bija
spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim) nosaka, ka nodokļa likme kapitāla pieaugumam ir
15 procenti.
Savukārt saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19.panta
2
3. daļu, maksātājs iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu ne vēlāk kā 15 dienu
laikā no šā panta 5.2 un 5.3daļā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla
iesniegšanas dienas.
Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.568 “Noteikumi par
iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” (turpmāk - Ministru
kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.568) 1.3.apakšpunkts nosaka deklarācijas
par ienākumu no kapitāla pieauguma (deklarācijas DK) veidlapu paraugus
(3.pielikums) un to aizpildīšanas kārtību.
Savukārt Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.568
57.5.apakšpunktā noteikts, ka 6.aili “Attiecināmā izdevumu daļa” aizpilda, ja atlīdzība
tiek saņemta pa daļām, norādot izdevumu daļu, kas aprēķināta kā saņemtās atlīdzības
daļas dalījums ar kopējo līgumā noteikto atlīdzību, kas reizināts ar konkrētā kapitāla
aktīva izdevumiem, kuri saistīti ar kapitāla aktīva iegādi. Uz saņemto rokasnaudu
neattiecina izdevumu daļu, bet attiecīgo izdevumu daļu pieskaita pie izdevumu daļas
nākamajam saņemtajam ieņēmumam no kapitāla aktīva, kas saņemts pēc rokasnaudas.
Tādējādi, saņemot rokasnaudu 2017.gada 25.maijā, Iesniedzējam bija
pienākums iesniegt deklarāciju DK ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēnesī un
samaksāt nodokli valsts budžetā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Konkrētajā tiesiskajā situācijā Iesniedzējam par gūto rokasnaudu deklarācijas
DK iesniegšanas termiņš iestājās 2017.gada 15.jūnijā un iedzīvotāju ienākuma nodoklis
bija jāsamaksā valsts budžetā 15 dienu laikā no minētās deklarācijas iesniegšanas brīža.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, par
nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas
apmēri.
Tādējādi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma samaksas
termiņa neievērošanu Iesniedzējam ir jāsamaksā budžetā nokavējuma nauda, kas
aprēķināta no laikā nenomaksātā nodokļa (pamatparāda) summas 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu no maksājamā nodokļa summas maksāšanas termiņa līdz pilnīgai
nodokļa samaksai.
Atbilstoši 2017.gada 19.oktobrī noslēgtajam atsavinājuma līgumam, atlikušo
ienākuma daļu no nekustamā īpašuma M ielā, Rīgā atdalītās zemes vienības 2757 m2
pārdošanas Iesniedzējs saņēma 2017.gada 21.novembrī.
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Savukārt saskaņā ar 2017.gada 3.novembra atsavinājuma līgumu, tika pārdotas
½ domājamās daļas no atlikušā īpašuma 1818 m2 platībā kopā ar ēku un būvēm.
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9panta pirmo daļu
kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes
vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.
Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9panta piektajā daļā noteikts, ka
kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu:
valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu
mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma
stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā
tiek iekļauti arī samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā kapitāla aktīva iegādei,
ja dokumentāri apliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un kapitāla aktīva iegādes
saistību.
Turklāt saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9panta 5.1 daļu
kapitāla aktīvā veiktais ieguldījums kapitāla aktīva turēšanas laikā ir dalībnieku veiktie
ieguldījumi kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Veiktais ieguldījums nekustamajā
īpašumā tā turēšanas laikā ir dokumentāri pierādāmi izdevumi, kas saistīti ar nekustamā
īpašuma uzlabošanu un atjaunošanu, ja tie veikti pēc 1993.gada 31.decembra, un šie
izdevumi nav atzīti nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības izmaksās ne
pamatlīdzekļu nolietojuma veidā, ne kārtējos izdevumos.
Tādējādi kapitāla pieaugumu nosaka, no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas
atņemot tā iegādes vērtību un izdevumus, kas saistīti ar iegādi (īpašumtiesību
noformēšanas izdevumi, valsts nodevas) un atjaunošanu.
Ņemot vērā, ka Iesniedzējs pārdeva nekustamo īpašumu pa daļām, tad atdalīto
nekustamo īpašumu objektu iegādes vērtības nosaka izmantojot atsevišķo objektu
(zemes un būvju) kadastrālās vērtības uz tā gada 1.janvāri, kad nekustamais īpašums ir
iegādāts.
Uz šo kadastrālo vērtību pamata nosaka katra atsevišķā objekta (zemes un būvju)
vērtības īpatsvaru kopējā nekustamā īpašuma kadastrālajā vērtībā. Līdz ar to, lai
noteiktu katra atsevišķā objekta īpatsvaru, Iesniedzējam jāvēršas Valsts zemes dienestā
ar lūgumu izsniegt informāciju par nekustamā īpašuma daļu kadastrālo vērtību uz
2016.gada 1.janvāri.
Ja Iesniedzēja iesniegumā norādītās nekustamā īpašuma daļu kadastra vērtības
atbilst Valsts zemes dienesta noteiktajām kadastra vērtībām uz 2016.gada 1.janvāri, tad
tās ir izmantojamas katras nekustamā īpašuma daļas iegādes vērtības noteikšanai.
Tādējādi Iesniedzēja konkrētajā tiesiskajā situācijā ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamo ienākumu no M ielā, Rīgā atdalītās zemes vienības 2757 m2 platībā
pārdošanas nosaka no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņemot nekustamā
īpašuma iegādes vērtību proporcionāli atsavināmajai nekustamā īpašuma (zemes) daļai,
kā arī izdevumus, kas saistīti ar tā iegūšanu (piemēram, valsts nodevas, izdevumi par
notāra pakalpojumiem), izdevumus par nekustamā īpašuma atdalīšanu un veiktajiem
ieguldījumiem, kas ir dokumentāri pierādāmi.
Deklarācija DK par 2017.gada novembri iesniedzama līdz 2017.gada
15.decembrim, ieņēmumiem 37 850 eiro (neskaitot rokasnaudu) piemērojot visu
proporcionāli aprēķināto izdevumu daļu.
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Savukārt par M ielā, Rīgā ½ domājamo daļu pārdošanu ienākums ir gūts
2017.gada 15.decembrī, tādēļ deklarāciju DK jāiesniedz līdz 2018.gada 15.janvārim,
ieņēmumiem 15 000 eiro apmērā piemērojot proporcionāli aprēķināto iegādes vērtību
(atsevišķi jāaprēķina ½ domājamām daļām no zemes 1818 m2 un ½ domājamām daļām
no ēkām) un proporcionāli aprēķināto izdevumu daļu.
Pēc zemesgrāmatas datiem, uz nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma
noslēgšanas brīdi 2017.gada 15.novembrī, nekustamā īpašuma atlikusī ½ domājamā
daļa bija Iesniedzēja vienīgais zemesgrāmatā reģistrētais nekustamais īpašums.
Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās 34.2 daļā noteikts, ka
gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no
nekustamā īpašuma atsavināšanas (attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts
zemesgrāmatā kā maksātāja vienīgais nekustamais īpašums), ja šis ienākums no jauna
tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā
īpašuma atsavināšanas vai arī pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899
“Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 52.3
punktam, piemērojot likuma 9. panta pirmās daļas 34.2 punktu, ienākumam, kurš no
jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc
nekustamā īpašuma atsavināšanas, jābūt ne mazākam kā starpībai starp nekustamā
īpašuma atsavināšanas cenu un tā iegādes vērtību. Ja no jauna tiek ieguldīts mazāks
ienākums par noteikto, tad starpība, kas veidojas, no nekustamā īpašuma atsavināšanas
cenas atņemot tā iegādes vērtību un ieguldīto ienākumu, ir uzskatāma par ienākumu no
kapitāla pieauguma un ir apliekama ar nodokli.
Tādējādi Iesniedzēja ienākums no nekustamā īpašuma pēdējās atlikušās daļas
pārdošanas 15 000 eiro apmērā būs ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams
ienākums, ja tas tiks ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu
laikā.
Savukārt, ja Iesniedzējs gūto ienākumu pilnā apmērā nebūs ieguldījis
nekustamajā īpašumā, tad neieguldītā daļa būs apliekama ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli kā ienākums no kapitāla pieauguma.
Saskaņā ar zemesgrāmatas informāciju, Iesniedzējs gūto ienākumu no pēdējās
atlikušās nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas pārdošanas ir sācis ieguldīt
funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā, saskaņā ar 2017.gada 22.decembra nomaksas
pirkuma līgumu, iegādājoties dzīvokli C ielā, Rīgā.
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 20.panta pirmo daļu
iekšzemes nodokļa maksātājam, kas taksācijas gada laikā ir saņēmis Latvijas Republikā
ienākumus, no kuriem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis, ja viņa saņemto šā likuma
9.panta pirmajā daļā minēto ar nodokli neapliekamo ienākumu kopējā summa
nepārsniedz 4000 euro vai šo neapliekamo ienākumu veido vienīgi no Latvijas budžeta
izmaksātie šā likuma 9.panta pirmās daļas 37., 37.1, 37.2, 38., 39. un 40.punktā minētie
pabalsti vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti, vai kam
saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu gūtie ienākumi nav jāuzrāda deklarācijā, ir
tiesības neiesniegt deklarāciju, ja šajā likumā vai citos likumos nav noteikts citādi.
Minētais nosacījums ir piemērojams arī tad, kad iekšzemes nodokļa maksātājs
taksācijas gada laikā ir saņēmis tikai atsevišķus iepriekš minēto ienākumu veidus.
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Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19.panta piektajā daļā (redakcijā,
kas bija spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim) noteikts, ka deklarācija ar tai
pievienotajiem dokumentiem iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas
gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Deklarācijā uzrādāma tikai tā
informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. Valsts ieņēmumu dienests
aizpilda tās deklarācijas sadaļas, par kurām informācija ir pieejama valsts informācijas
sistēmās.
Ņemot vērā, ka Iesniedzējs saskaņā ar 2017.gada 4.decembrī noslēgto
pārdošanas līgumu, ir guvis arī ar nodokli neapliekamu ienākumu no pirts un baseina
iekārtu atsavināšanas 6900 eiro, Iesniedzējam ir pienākums iesniegt gada ienākumu
deklarāciju 2018.gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam un norādīt gūtos ienākumus gada
ienākumu deklarācijā.
Sniedzot uzziņu, izmantotas šādas tiesību normas: likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 29.panta otrā daļa, likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 1.panta pirmās daļas 4.punkts, 8.panta trešās daļas 11.punkts,
9.panta pirmās daļas 34.2 punkts, 11.9 panta pirmā daļa, piektā daļa, 5.1 daļa, 15.panta
3.1daļa (redakcija, kas bija spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim), 16.1 panta pirmā daļa,
19.panta 3.2 daļa, piektā daļa (redakcija, kas bija spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim)
un 5.3 daļa (redakcija, kas bija spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim), 20.panta pirmā
daļa, Zemesgrāmatu likuma 1.pants, Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra
noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas
kārtība” 52.3punkts, 97.1 2.apakšpunkts; Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta
noteikumu Nr.568 “Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās
aizpildīšanas kārtību” 1.3.apakšpunkts, 57.5.apskšpunkts.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101.panta ceturtajai daļai uzziņu var
apstrīdēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, tad
uzziņa nav apstrīdama. Tā nav pārsūdzama tiesā. Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 1.panta otro daļu augstāka iestāde ir tiesību subjekts, tā struktūrvienība vai
amatpersona, kas hierarhiskā kārtībā var dot rīkojumu iestādei vai atcelt tās lēmumu.
Ņemot vērā to, ka Valsts ieņēmumu dienestam attiecībā uz uzziņu apstrīdēšanu nav
augstākas iestādes, šī uzziņa nav apstrīdama un pārsūdzama.
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