Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju
iesniedzējiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2019.gada 16.aprīlī spēkā stājas
likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”".

Tas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu,
proti, kādos gadījumos iedzīvotāji ienākuma nodokļa piemaksu varēs veikt vēlāk;
nodokļa piemaksas summu, kuru vispār varēs nemaksāt, kā arī to, ka personai pašai
būs iespēja izvēlēties, cik lielu mēneša neapliekamo minimumu piemērot saviem
ienākumiem.
Kurām personām tiek atlikts aprēķinātās nodokļa piemaksas termiņš
Līdz šim visiem iedzīvotājiem, kuri, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, konstatēja,
ka ir aprēķināta nodokļa piemaksa, to bija jāiemaksā Valsts kasē līdz šī gada 17.

jūnijam. Līdzšinējā kārtība arī turpmāk ir saglabāta saimnieciskās darbības veicējiem
un tiem, kas, nereģistrējot saimniecisko darbību, izīrē vai iznomā savu nekustamo
īpašumu.
Taču 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas
termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 1.decembrim tām personām, kuru ar nodokli
apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem:
●
●
●
●

2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro;
tie ir saņemti tikai Latvijā;
no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram,
algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no
uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.)

Cik liela nodokļa summa iedzīvotājiem nebūs jāmaksā
Ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem
gadiem, konstatēs, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz 1 (vienu)
eiro, to neuzskatīs par nodokļa parādu un valsts budžetā to nebūs jāiemaksā.
Cik lielu mēneša neapliekamo minimumu varēs piemērot saviem ienākumiem
Lai mazinātu personu loku, kam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jāpiemaksā
nodokļa starpība, kas radusies piemērotā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma
dēļ, iedzīvotāji paši varēs izlemt, cik lielu neapliekamo minimumu vēlas piemērot
saviem mēneša ienākumiem.
Noslēdzot ar darba devēju rakstisku vienošanos, darba vietā tiks piemērots tik liels
mēneša neapliekamais minimums, kādu darbinieks pats būs izvēlējies. Vienīgais
nosacījums – pašas personas prognozētais mēneša neapliekamais minimums
nedrīkstēs pārsniegt VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru, t.i., būt
lielāks par summu, kas ir norādīta personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.
Šāds risinājums nav obligāts, tā ir papildu iespēja, kuru ikviens, izvērtējot savu
ienākumu apmēru, var izmantot pēc brīvas izvēles. Par šīs iespējas izmantošanu Valsts
ieņēmumu dienests papildus nav jāinformē.
Kā paaugstināts neapliekamo ienākumu deklarēšanas slieksnis
Tāpat kā līdz šim iedzīvotājiem būs jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurā uzrādīti
ar nodokli neapliekamie ienākumi. Taču sākot ar 2020.gadu to būs obligāti jādara tikai
gadījumā, kad kopējā gada laikā saņemto ar nodokli neapliekamo ienākumu summa
pārsniedz 10 000 eiro. Līdz šim šis slieksnis bija 4000 eiro.
Mediju iespējas: papildu jautājumu gadījumā piedāvājam individuālus VID

nodokļu ekspertu komentārus šī gada 15.aprīlī laikā no plkst. 13.00 līdz
14.00 VID ēkā Rīgā, Talejas ielā 1.
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Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz
640 eiro, to varēs samaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūlijam, 16.augustam un
16.septembrim, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

