VID organizē apmācības par gada ienākumu
deklarācijas aizpildīšanu

Līdz ar 1. martu ir sākusies Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu
maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai
saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādēļ VID aicina apmeklēt
bezmaksas apmācības visā Latvijā par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu. Šī
gada martā VID bezmaksas apmācības par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu
notiek šādās pilsētās:
Rīgā: 13.03., 15.03., 20.03., 22.03., 26.03.,28.03.
Kurzemē: Ventspilī (12.03., 15.03., 19.03., 22.03., 28.03.), Saldū (13.03., 27.03.);
Kuldīgā (14.03., 21.03., 28.03.); Liepājā (22.03.).
Latgalē: Balvos (09.03., 14.03., 16.03., 21.03., 23.03., 28.03.); Rēzeknē (15.03.,
22.03.)
Vidzemē: Jūrmalā (09.03., 14.03., 16.03., 21.03., 23.03., 28.03.); Gulbenē (09.03.,
16.03., 21.03., 23.03., 28.03.); Alūksnē (09.03., 14.03., 16.03., 21.03., 28.03.);
Valmierā (15.03., 22.03., 29.03.); Madonā (14.03., 16.03., 21.03., 23.03.) un Cēsīs
(15.03., 22.03., 29.03.).
Zemgalē: Bauskā (13.03., 20.03., 22.03. 27.03.)
Plašāka informācija par VID bezmaksas apmācībām (precīza to norises vieta un laiks),
kā arī iespēja tām pieteikties elektroniski pieejama VID tīmekļvietnē
www.vid.gov.lvsadaļā “Aktualitātes/Notikumi”. VID atgādina, ka iedzīvotāji, kuriem
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Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana ir obligāta, tā ir jāiesniedz līdz šī gada
1.jūnijam ieskaitot. Savukārt, tie iedzīvotāji, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai atgūtu
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītības, ārstniecības un citiem
attaisnotajiem izdevumiem, var iesniegt deklarāciju par 2017.gadu jebkurā laikā līdz
pat 2021. gada 16. jūnijam. Brīvprātīga Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida
saimniecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, lai
saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem
izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto
neapliekamo minimumu.Šogad deklarācijas iesniegšanas un attaisnoto izdevumu
atmaksas nosacījumi ir tādi paši kā pērn.Tāpat visa 2018. gada laikā vēl var pieprasīt
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un 2016.gadu, bet līdz 2018.
gada 16.jūnijam – vēl arī par 2014. gadu. Obligāta gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem laikā
no 2018. gada 1. marta līdz 1.jūnijamobligātijāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem,
kuri:
ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē
vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no
profesionālās darbības u.c.);
ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz
starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa
maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības
dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku
nodokli;
ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza
4000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no
dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem
nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav
ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Atgādinām, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī
individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz
elektroniski, izmantojot VID EDS. Vēršam uzmanību, ka Gada ienākumu deklarāciju gan
elektroniski, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas
centros(neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu jau 76 Valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par vienoto klientu
apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lvsadaļā
“Vienotie klientu apkalpošanas centri”. Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā
sadaļā „Gada ienākumu deklarācija’”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām
iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrāvai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas
centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī
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VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Informāciju sagatavoja: Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa Tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389

