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NODOKĻU LIKUMDOŠANAS 
JAUNUMU APSKATS  
(MAIJS, 2014) 
 
Normatīvie akti  
Par neatmaksātu aizdevumu deklarēšanu 

Atgādinām, ka saskaņā ar veiktajiem grozījumiem likumā „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” fiziskajām personām līdz 2014. gada 
30. jūnijam  ir jāsniedz VID informācija par neatmaksātiem 
aizdevumiem: 

• kas saņemti līdz 2013.gada 31.decembrim; 
• kuru neatmaksātā daļa vienam aizdevējam pārsniedz 

15 000 EUR. 

Ja fiziskā persona informāciju par neatmaksātiem aizdevumiem 
neiesniegs līdz norādītajam termiņam, attiecīgā neatmaksāto 
aizdevumu summa tiks uzskatīta par šīs fiziskās personas ar nodokli 
apliekamo ienākumu. 

Informāciju VID var iesniegt vairākos veidos:  

• personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā; 
• nosūtot  VID pa pastu; 
• elektroniski, VID Elektroniskā deklarēšanas sistēmā 

nestrukturēta dokumenta veidā; 
• sūtot uz e-pasta adresi NP.lietvediba@vid.gov.lv un 

parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu. 

Tāpat vēršam uzmanību, ka informācija VID nav jāsniedz, ja 
aizdevējs ir: 

• kredītiestāde (banka) vai krājaizdevumu sabiedrība; 
• licencēts patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs; 
• persona, ar kuru to saista laulība vai radniecība līdz trešajai 

pakāpei Civillikuma izpratnē (piemēram, bērni, vecāki, brāļi 
un māsas, vecvecāki un tml.) 

Par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām  

Atgādinām, ka no 2014. gada 1. jūnija algas nodokļa grāmatiņa ir 
spēkā tikai elektroniskā dokumenta formā. 

Ja darbinieks uz 31.05.2014. strādā pie tā paša darba devēja, pie 
kura tas strādāja arī 2013. gadā un vienlaikus 2013. gadā grāmatiņa 
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Priecāsimies palīdzēt: 
 
Andris Jaunzemis 
Sertificēts nodokļu konsultants  
UIN un transferta cenas 
Tālr.: +371 67379031 
Mob.: +371 29635522 
E-pasts: andris@taxlink.lv 
 
Rūdolfs Vilsons 
Jurists, nodokļu konsultants 
PVN, Muita un VID pārsūdzības 
Tālr.: +371 67379031 
Mob.: +371 29119677 
E-pasts: rudolfs@taxlink.lv 
 
Oļegs Sējāns 
Sertificēts nodokļu konsultants 
PVN un darbaspēka nodokļi 
Tālr.: +371 67379031 
 E-pasts: olegs@taxlink.lv 
 
Agris Nurža 
Sertificēts nodokļu konsultants 
Darbaspēka nodokļi un 
transferta cenas 
Tālr.: +371 67379031 
Mob.: +371 29882578 
E-pasts: agris@taxlink.lv 

 
 

papīra formā bija iesniegta ienākumu gūšanas vietā, tad šim 
darbiniekam nekādas papildus darbības nav jāveic. 

Savukārt, šādām personām no 2014. gada 1. jūnija, izmantojot  VID 
EDS vai personīgi vēršoties VID, ir obligāti grāmatiņā jāveic atzīme 
par galveno ienākuma gūšanas vietu: 

• ja personas darba tiesiskās attiecības ir uzsāktas pēc 
01.01.2014. un grāmatiņa ir iesniegta darba devējam; 

• ja personai 2013. gadā bija un 2014. gadā ir vairākas darba 
vietas, un 2014. gadā grāmatiņa ir iesniegta citam darba 
devējam, nevis tam, kam tā bija iesniegta uz 31.12.2013.; 

• 2013. gada laikā neapliekamais minimums un atvieglojumi 
atsevišķos periodos personai piemēroti dažādās ienākumu 
gūšanas vietās; 

• 2013. gadā personai ir bijušas darba tiesiskās attiecības, bet 
nav piemērots neapliekamais minimums un nodokļa 
atvieglojumi, t.i. grāmatiņa nebija iesniegta nevienam darba 
devējam; 

• grāmatiņa ir iesniegta ienākumu gūšanas vietā, kur personai 
nav darba tiesisko attiecību, piemēram, grāmatiņa iesniegta 
autoratlīdzības gūšanas vietā. 

VID uzziņas 

2014. gada maijā VID savā mājas lapā ir publicējis vienu uzziņu šādā 
nodokļu jautājumā: 

• IIN normu piemērošana ienākumam no augoša meža 
atsavināšanas izciršanai. Pilnu uzziņas tekstu varat iegūt 
šeit. 

Jauni VID informatīvie materiāli 
2014. gada 3. jūnijā VID ir publicējis metodisko materiālu „Algas 
nodokļa grāmatiņa". 

Dokuments pieejams šeit. 

 

 

  

 

 

TaxLink Baltic SIA ir uzņēmums, kas sniedz nodokļu konsultācijas un grāmatvedības pakalpojumus un, 
kas specializējas pakalpojumu sniegšanā lieliem un vidējiem ārvalstu un Latvijas uzņēmumiem.  
 
TaxLink Baltic SIA uzņēmumā strādā augstākā līmeņa profesionāļi, kuriem ir vairāk nekā 10 gadu 
pieredze nodokļu, juridisko un finanšu pakalpojumu sniegšanā. Vairāki TaxLink Baltic SIA darbinieki ir 
Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedri un ir sertificēti nodokļu konsultanti, kuri ir guvuši 
neatsveramu pieredzi iepriekš strādājot gan Valsts ieņēmumu dienestā, gan vienā no lielākajiem 
revīzijas, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumiem Latvijā („lielā četrinieka” auditorfirmā). 
 
Mūsu biroji: 
 
TaxLink Latvia 
Duntes iela 6-312 
Rīga, LV-1013 
Latvija 
Tel: +371 6 737 9031 
info@taxlink.lv 
www.taxlink.lv 

TaxLink Lithuania 
Ulonų g. 5, 
Viļņa, LT-09308 
Lietuva 
Tel: +370 5 277 9397 
info@taxlink.lt 
www.taxlink.lt 
 

TaxLink Estonia 
Viru väljak 2  
Tallina 
Igaunija 
Tel: +372 5334 5334 
info@taxlink.ee 
www.taxlink.ee 
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