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Tiesību akti

www.vid.gov.lv > nodokļi

•Likums ’’Par iedzīvotāju ienākuma nodokli’’ 
(Stājas spēkā: 01.01.1994.)

•Likums ’’Par Valsts sociālo apdrošināšanu’’ 
(Stājas spēkā: 01.01.1998.)

•Pievienotās vērtības nodokļa likums (Stājas spēkā: 01.01.2013.)

•Likums ’’Par grāmatvedību’’ (Stājas spēkā: 01.01.1993.)

•Ministru kabineta noteikumi Nr.899 Likuma "Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

•Pievienotās vērtības nodokļa likums (Stājas spēkā: 01.01.2013.)

•Ministru kabineta noteikumi Nr.662 Noteikumi par iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību
(Stājas spēkā: 03.11.2018.) Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2018. 
taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem
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Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās 

darbības

Saimnieciskas darbības ieņēmumi un izdevumi, kas tiek ņemti

vērā, aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo

ienākumu ir noteikti :

•likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.pantā, 11.5pantā

•Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumos Nr.899 ”Likuma "Par

iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība”.

*Grāmatvedības organizēšanu saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī
kārtību, kādā kārtojama grāmatvedība vienkāršā ieraksta sistēmā, nosaka
šādi Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.188 “Kārtība, kādā
individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku
saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”
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Tiesību akti

2018.gada 24.jūlijā ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.435
“Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188
“Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku
un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko
darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā””

Ņemot vērā, ka ar 2018.gada 1.janvāri ir mainījusies iedzīvotāju
ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība salīdzinājumā ar līdz šim
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto, kā arī ir
zaudējis spēku likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”,
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības
ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls (turpmāk – žurnāls)
papildināts ar jaunām ailēm, skaidrota jauno vai precizēta līdzšinējo
žurnāla aiļu aizpildīšanas kārtība, paredzētas izvēles iespējas
žurnāla kārtošanai laika periodā līdz 2018.gada beigām, precizēta
uzskaites un nolietojuma aprēķināšanas, kā arī atlikušās vērtības
noteikšanas kārtība pamatlīdzekļiem, tai skaitā tiem, kas iegādāti
līdz 2017.gada 31.decembrim.

4



Ienākuma noteikšana saimnieciskās darbības 

veicējiem

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām ar

saimniecisko darbību saistītos izdevumus piemēro apmērā, kas nepārsniedz 80

procentus no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības

ieņēmumiem.

Saimnieciskās darbības izdevumu veidi, kuri, nosakot ar iedzīvotāju

ienākuma nodokli apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības, ar

saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā:

-darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas, tai skaitā solidaritātes nodoklis, ko saimnieciskās darbības veicējs

maksā par saviem darbiniekiem;

- nekustamā īpašuma nodoklis;

-pamatlīdzekļu nolietojums;

-kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres

līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi

saimnieciskās darbības veikšanai.
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Ienākuma noteikšana saimnieciskās darbības 

veicējiem

Saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro
par pirmo gadu, kurā reģistrēta saimnieciskā darbība, un par nākamo darbības
gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts
likvidācijas process.

Nosakot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu,
secīgi vispirms atskaita izdevumus, kas atskaitāmi pilnā apmērā, pēc tam
pārējos izdevumus, ievērojot izdevumu ierobežojumu.

Ja taksācijas gadā nav gūts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai aprēķinātā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma
nepārsniedz 50 euro, saimnieciskās darbības veicējs maksā iedzīvotāju
ienākuma nodokli 50 euro apmērā
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas 

kārtība

Minimālais nodoklis nav jāmaksā:

• nodokļa maksātājiem, kuri taksācijas gadā ir veikuši 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem vai par 

sevi kā pašnodarbinātu personu.

• par pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības 

reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu

• par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts 

likvidācijas process.
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas 

kārtība

• maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai (GID) rezumējošā

kārtībā;

• GID ir jāiesniedz VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošajā

gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam, bet ja taksācijas gada ienākumi

pārsniedz 55 000 euro - no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam;

• Pēc GID aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne

vēlāk kā līdz 16.jūnijam, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa

pārsniedz 640 euro, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās

reizēs –līdz 16. jūnijam, 16.jūlijam, 16.augustam, katru reizi

iemaksājot trešo daļu no kopējās nodokļa summas.
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Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas

9

Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – uzskata par pašnodarbinātu 

personu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Pašnodarbināta persona veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kad 

mēneša ienākumi (ieņēmumi, no kuriem atskaitīti ar to gūšanu saistītie izdevumi) 

sasnieguši 1/12 daļu no Ministru kabineta noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu objekta minimālā apmēra – 430 EUR (2018.g.) mēnesī  vai 5160 EUR gada 

ienākums (2018.g.).

Sociāli apdrošināmā persona Likme (%)2018.g.

Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas 

saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)
32,15

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt 

valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem 

noteikumiem vai priekšlaicīgi)

30,34

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs (neattiecas 

uz pensionāriem)
27,27



Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

• Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī sasniedz vai 

pārsniedz minimālās algas apmēru, papildus obligātajām 

iemaksām, kas tiek noteiktas līdzšinējā kārtībā, tai reizi 

ceturksnī ir jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 

vismaz 5 procentu apmērā no brīvi izraudzīto obligāto 

iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

• Ja pašnodarbinātas personas ienākumi mēnesī nesasniedz 

minimālās algas apmēru, tai ir jāveic obligātās iemaksas 

pensiju apdrošināšanai vismaz 5 procentu apmērā. Iemaksas 

pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja pašnodarbinātā 

ienākumi taksācijas gadā nesasniedz 50 euro.
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Ienākuma noteikšana saimnieciskās 
darbības veicējiem (piemērs)

1. Saimnieciskas darbības ieņēmumi
9 10 000

2. Izdevumu ierobežojums (80 % no 10 000) 8000
3. Saimnieciskās darbības izdevumi 8400

3.1. pamatlīdzekļu nolietojums 600
3.2. pārējie izdevumi 7800

1
1

Persona veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta

sistēmā. Kopējie taksācijas gada ieņēmumi ir 10 000 euro. Taksācijas gada beigās

aprēķina ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu.

4. Apliekamais ienākums 10 000 - 600 - 7400 (8000 - 600)

= 2000

5. Uz nākamo gadu attiecināmie izdevumi 400

Nosakot apliekamo ienākumu, vispirms atskaita izdevumus, kuru atskaitīšanai nav

noteikts ierobežojums (pamatlīdzekļu nolietojumu), tad atskaita pārējos

izdevumus, ievērojot, ka izdevumi kopā nepārsniedz 80 procentus no

saimnieciskās darbības ieņēmumiem. No saimnieciskās darbības ienākumiem

maksājamais nodoklis ir 400 euro (2000 x 20 %)



Ienākuma noteikšana saimnieciskās darbības 

veicējiem (piemērs)

Persona veic saimniecisko darbību. Kopējie taksācijas gada ieņēmumi ir
8000 euro. Taksācijas gada beigās aprēķina ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamo ienākumu.

1
2

1. Saimnieciskas darbības ienemumi
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8000

2. Izdevumu ierobežojums (80 % no 8000) 6400

3. Saimnieciskās darbības izdevumi 9000

3.1. pamatlīdzekļu nolietojums 4000

3.2. darba alga un darba deveja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas

4600

3.2. pārejie izdevumi 400

4. Apliekamais ienākums 8000 - 4000 - 4600 = -600

5. Uz nākamo gadu attiecināmie zaudējumi 1000

Ienākums no saimnieciskās darbības neveidojas, tādējādi iedzīvotāju

ienākuma nodoklis nav jāmaksā.
Ņemot vērā, ka saimnieciskās darbības veicējs ir veicis valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, minimālais iedzīvotāju

ienākuma nodoklis 50 euro apmērā nav jāaprēķina.



Ienākuma noteikšana saimnieciskās darbības 

veicējiem (piemērs)

Persona veic saimniecisko darbību. Kopējie taksācijas gada ieņēmumi ir

12 000 euro. Taksācijas gada beigās aprēķina ar iedzīvotāju ienākuma 

nodokli apliekamo ienākumu.

1
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1. Saimnieciskās darbības ieņēmumi
12000

2. Izdevumu ierobežojums (80 % no

12000)

9600

3. Saimnieciskās darbības izdevumi 3000

3.1. pamatlīdzekļu nolietojums 500

3.1. pārējie izdevumi 2500
4. Apliekamais ienākums 12000 - 3000 = 9000



Saimnieciskās darbības ieņēmumu un 

izdevumu uzskaites žurnāls

1.aile Ieraksta kārtas numurs: ieraksti žurnālā jāizdara hronoloģiskā secībā,
tātad arī kārtas numuri žurnālā jāuzrāda hronoloģiskā (augošā) secībā.

2.aile Ieraksta datums: šajā ailē uzrāda žurnālā izdarītā ieraksta datumu, kas
var arī nesakrist ar attaisnojuma dokumentā norādīto saimnieciskā darījuma
veikšanas datumu.

3.aile Dokumenta nosaukums, numurs un datums: šajā ailē uzrāda
dokumenta, uz kura pamata tiek izdarīts ieraksts žurnālā, nosaukumu, numuru
un datumu.

4.aile Dokumenta autors, darījuma partneris (fiziskās personas vārds,
uzvārds vai juridiskās personas nosaukums): šajā ailē uzrāda darījuma
partnera- fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu.

5.aile Saimnieciskā darījuma apraksts: šajā ailē uzrāda īsu saimnieciskā
darījuma aprakstu, kas uzrādīts attaisnojuma dokumentā.

6.aile Analītiskā reģistra numurs vai nosaukums: šajā ailē uzrāda analītiskā
(papildu) reģistra numuru un nosaukumu, ja nodokļa maksātājs tādu ir
iekārtojis, lai tajā reģistrētu konkrētu saimniecisko darījumu.
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu un 

izdevumu uzskaites žurnāls 

7. aile Kase- saņemts: šajā ailē uzrāda skaidrās naudas ieņēmumus kasē.

8. aile Kase- izsniegts: šajā ailē uzrāda skaidrās naudas izdevumus kasē.

ailē “Kase, euro, saņemts” norāda skaidras naudas ieņēmumus kasē, tie var būt, piemēram, skaidrā

naudā saņemtie saimnieciskās darbības ieņēmumi, privātie naudas ieguldījumi, saņemtie kredīti, kā arī

no kredītiestāžu kontiem izņemtie naudas līdzekļi, kas tiks izmantoti, lai veiktu skaidras naudas

darījumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Šīs ailes atlikums nedrīkst būt ar mīnuszīmi!

Piemēram, ja persona no sava kredītiestādes konta izņem 300 EUR, lai tos turpmāk izmantotu

saimnieciskajā darbībā, veicot norēķinus skaidrā naudā, to žurnālā norāda šādi:
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5 7 8 9 10

No kredītiestādes konta izņemta 

skaidra nauda

300

Kasē iemaksāta skaidra nauda 300

!



Saimnieciskās darbības ieņēmumu un 

izdevumu uzskaites žurnāls 

9.aile Kredītiestāžu konti- saņemts: šajā ailē uzrāda darījuma partneru

un paša nodokļa maksātāja kredītiestāžu kontos ieskaitītās vai skaidā

naudā iemaksātās naudas summas. Kredītiestāžu kontos naudas summām

un naudas atlikumiem jābūt vienādiem ar summām, kas norādītas

kredītiestāžu sagatavotajos klienta konta izrakstos.

10.aile Kredītiestāžu konti- izsniegts: šajā ailē uzrāda darījuma

partneriem no kredītiestāžu kontiem pārskaitīto vai paša nodokļa

maksātāja skaidrā naudā izņemto naudu, kā arī kredītiestāžu atskaitīto

samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Arī šīm summām un atlikumiem

jābūt vienādiem ar kredītiestāžu kontu izrakstos uzrādītajām summām un

atlikumiem.
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Žurnāla aizpildīšana

11.aile Citi maksāšanas līdzekļi- saņemts: šajā ailē uzrāda saņemtos

līdzekļus, kas iegūti, izmantojot citus maksāšanas veidus, piemēram,

maiņas un ieskaita darījumi, kā arī dāvinājumi u.c. Ja nodokļa

maksātājs ar darījuma partneri vienojas, ka samaksa par veikto

saimniecisko darījumu tiks veikta, izmantojot citu maksāšanas veidu,

nevis naudu, tad šajā ailē ir jānorāda attiecīgā maksāšanas veida

vērtība naudas izteiksmē.

12.aile Citi maksāšanas līdzekļi- izsniegts: šajā ailē uzrāda izsniegtos

līdzekļus, kas izdarīti, izmantojot citus maksāšanas veidus. Tāpat kā

žurnāla 11.ailē maksāšanas veida vērtību šajā ailē uzrāda naudas

izteiksmē. Citi maksāšanas veidi var būt, piemēram, maiņas, ieskaita

darījumi, dāvinājumi u.c.
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnāls 

14.ailē “Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem” norāda ieņēmumus no citiem
saimnieciskās darbības veidiem, kas nav saistīti ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un iekšējo
ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu. Ja persona nodarbojas, piemēram, ar kokmateriālu pārdošanu,
kosmetologa pakalpojumu sniegšanu, konditorejas izstrādājumu ražošanu u.c., ieņēmumus no
saimnieciskās darbības norāda šajā ailē.

piemērs

Ja persona (nodokļa maksātājs, kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā)
sniedz kosmetologa pakalpojumus un no klienta saņem samaksu skaidrā naudā 30,25 EUR, t.sk. PVN
5,25 EUR, žurnālā šo summu norāda šādi:

1
8

Saimnieciska darījuma
apraksts

Kase, euro Ieņēmumi, euro

saņemts izsniegts
ieņēmumi no

citiem
saimnieciskās

darbības
veidiem

ieņēmumi, kas
nav attiecināmi

uz ienākuma
nodokļa

aprēķināšanu

Kopa (13-
17.aile)

5 7 8 14 17 18

Saņemta samaksa par 
sniegto pakalpojumu

30,25 25,00 5,25 30,25



Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnāls 

17.ailē “Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu” norāda
saņemtos aizņēmumus, atdotos aizdevumus, aprēķinātās un no valsts budžeta atmaksātās PVN
summas (tikai reģistrētiem nodokļa maksātājiem), personiskos ieguldījumus, personas saņemtās
trešās personas vārdā iekasētās maksājumu summas pārskaitīšanai citai personai (starpniecības
maksājumi), nekustamā īpašuma apsaimniekotāja saņemtās maksājumu summas no dzīvokļu
īpašniekiem uzkrājumu fondā dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas
darbiem (piemēram, remontam, atjaunošanai, pārbūvei).

Šajā ailē ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona norāda aprēķinātās, kā arī no valsts
budžeta atmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas.

Piemērs: Persona savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegulda savus
personiskos naudas līdzekļus un skaidrā naudā kasē iemaksā 300 EUR, šo
summu žurnālā norāda šādi:

1
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Saimnieciska darījuma

apraksts

Kase, euro Ieņēmumi, euro

saņemts izsniegts

ieņēmumi, kas nav

attiecināmi uz

ienākuma nodokļa

aprēķināšanu

Kopā (13-

17.aile

5 7 8 17 18

Personiskie naudas

ieguldījumi

300 300 300



Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnāls 

2
0

20.ailē “Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami 

pilnā apmērā” norāda izdevumus, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko persona maksājusi par sevi kā par 

pašnodarbinātu personu, ja tā nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Šajā ailē norāda 

darba algu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas

obligātās iemaksas, solidaritātes nodokli, ko saimnieciskās darbības veicējs maksā par 

saviem darbiniekiem, nekustamo īpašuma nodokli, kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo 

telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai 

telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Šajā ailē arī norāda pamatlīdzekļiem aprēķināto nolietojumu un, ja atsavināto pamatlīdzekļu 

atsavināšanas vērtība uzrādīta ieņēmumos, atsavināto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību.

20.1ailē “Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, iekļaujami 

ierobežotā apmērā” norāda citus izdevumus, kas saistīti ar ieņēmumu gūšanu no citiem 

saimnieciskās darbības veidiem, bet saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

izdevumos ir iekļaujami, piemērojot ierobežojumu 80 % apmērā no kopējiem saimnieciskās 

darbības ieņēmumiem (šajā punktā norādīto izdevumu ierobežojuma summu aprēķina pēc 

taksācijas gada beigām, veicot izdevumu precizēšanu).

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnāls (piemērs)

Saimnieciskās darbības veicējs gūst saimnieciskās darbības ieņēmumus:

-par friziera pakalpojumu sniegšanu 10 000 EUR;

-par solārija pakalpojumiem 3000 EUR;

-par manikīra pakalpojumu sniegšanu 2000 EUR apmērā. 

Saimnieciskās darbības veicēja izdevumi:

-telpu nomas izdevumi 1000 EUR;

-izdevumi par materiāliem 1000 EUR; 

-solārija apkope 1000 EUR;

-algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

6000 EUR
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnāls (piemērs)

Saimnieciska Kredītiestāžu konti, Ieņēmumi, euro Izdevumi, euro
darījuma apraksts euro

saņemts izsniegts ieņēmumi no

citiem

saimnieciskās

darbības

veidiem

kopa

(13.-

17.aile)

izdevumi, kas saistīti ar

citiem saimnieciskās

darbības veidiem

kopa (19-
23.aile)

iekļaujami

pilnā

apmērā

iekļaujami

ierobežotā

apmērā

5 9 10 14 18 20 20.1
24

Friziera 10 000

pakalpojumi
10 000 10 000

Solārija 

pakalpojumi 3000 3000
Manikīra

pakalpojumi
2000 2000

Algas un

VSAOI
6000

6000
6000

Telpu nomas

izdevumi 
1000 1000

Izdevumi par

materiāliem

1000 1000

Solārija apkope 1000 1000 1000
2
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnāls 

22.ailē “Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas” norāda visus tos izdevumus, 

kas nav tieši saistīti ar personas saimniecisko darbību, piemēram, personiskajam 

patēriņam izņemtos līdzekļus, ziedojumus un dāvinājumus citām personām, galvojuma 

summas, kuras persona kā galvinieks izmaksājis saskaņā ar galvojuma līgumu, u.c

Piemērs: Ja persona no kredītiestādes konta pārskaitījusi dāvinājuma summu 300 

EUR, žurnālā to norāda šādi:

2
3

Saimnieciska

darījuma
apraksts

Kredītiestāžu konti, euro Izdevumi, euro'

saņemts izsniegts

Ar saimniecisko
darbību nesaistītās

izmaksas
kopa (19 -
23.aile)

5 9 10 22 24

Dāvinājums 300 300 300



Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu 

uzskaites žurnāls 

23. ailē "Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprēķināšanu"
norāda izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskajā darbībā izmantoto nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi (izdevumi, kurus ietver pirkta pamatlīdzekļa vai
nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā) un saimnieciskajā darbībā izmantoto
pamatlīdzekļu izveidošanu (izdevumi, kurus ietver personas pašas izveidota
pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā), avansa maksājumus, kas neattiecas uz pārskata
(taksācijas) gada ieņēmumiem, izsniegto aizdevumu summas, atdotās aizņēmumu
summas, samaksātās trešās personas vārdā iekasētās summas citām personām
(starpniecības maksājumi), nekustamā īpašuma apsaimniekotāja samaksātās summas no
uzkrājumu fonda, kas izveidots no dzīvokļu īpašnieku maksājumiem dzīvojamās mājas
uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem, samaksātās soda naudas,
līgumsodus, naudas sodus, ja to summas nav samērīgas ar darījuma vērtību, un
kavējumu naudas, par saimniecisko darbību samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli
un tā avansu un citus izdevumus, kas nav attiecināmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa
aprēķināšanu. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona šajā ailē norāda
pievienotās vērtības priekšnodokļa summas un valsts budžetā samaksātās pievienotās
vērtības nodokļa summas.
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Saimnieciskās darbības ieņēmumu un 

izdevumu uzskaite

Pamatlīdzekļi ir līdzekļi materiālā formā, kuri paredzēti izmantošanai produkcijas
ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, iznomašanā un kuru derīgās lietošanas laiks ir
ilgāks par gadu un sākotnēja vērtība lielāka par 1000 EUR, un kuri nav paredzēti
pārdošanai. Pamatlīdzekļi ir nekustamas vai kustamas mantas vienības. Piemēram,
iekārta vai tās aprīkojums, tehnika, mašīna vai inventārs, transportlīdzeklis,
zemesgabals, ēka, būve, ilggadīgie stadījumi u.c.

Pamatlīdzekļu nolietojumu noraksta, ja tā iegādes vērtība pārsniedz 1000 euro. Šādā
gadījumā personai ir tiesības izvēlēties vienu no divām minētajām metodēm:

1. degresīvo metodi - nolietojums procentos;

2. lineāro metodi - lietderīgās lietošanas laiks gados.

Izvēlēto metodi personai ir tiesības mainīt ne biežāk ka vienu reizi 10 gados.

Analītisko uzskaiti un uzskaiti nodokļu nolietojumu aprēķinam kārto atbilstoši MK
21.09.2010. noteikumu Nr.899’’Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu
piemērošanas kārtība’’apstiprinātajām veidlapām (4.3pielikums)

Nolietojuma likmes un metodes - likuma ’’Par iedzīvotāju ienākuma nodokli’’
11.5pantā

2
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https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


Pamatlīdzekļu uzskaite

Nosaka pamatlīdzekļu taksācijas perioda nolietojumu 
procentos:

a) ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi — pieci procenti,

b) dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, 
jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu 
tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas — 10 
procenti,

c) skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, tai skaitā drukas 
ierīces, informāciju sistēmas, datoru programmprodukti un 
datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to 
aprīkojums — 35 procenti,

d) pārējie pamatlīdzekļi — 20 procenti.
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Pamatlīdzekļu uzskaite

Nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku gados:

a) ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi — 35 gadi,

b) dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, 

jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu 

tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas — 10 gadi,

c) skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, tai skaitā drukas 

ierīces, informāciju sistēmas, datoru programmprodukti un 

datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to 

aprīkojums — trīs gadi,

d) pārējie pamatlīdzekļi — pieci gadi.
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Piemērs

Saimnieciskās darbības veicējs iegādājās datoru saimnieciskajai 

darbībai, par to samaksājot 1500 euro no kredītiestādes konta. Šo 

summu uzrāda žurnālā šādi:  

28

Saimnieciskā 

darījuma 

apraksts

Kredītiestāžu 

konti, euro 

izsniegts

Izdevumi, kas nav 

attiecināmi uz 

ienākuma nodokļa 

aprēķināšanu

Kopā

5 10 23 24

Iegādāts 

pamatlīdzeklis

1500 1500 1500



Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana un 

iesniegšana 
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Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana un 

iesniegšana 
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Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana un 

iesniegšana 
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Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana un 

iesniegšana 
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Attaisnotie izdevumi

Kopsumma nedrīkst pārsniegt 50%

no apliekamā ienākuma, bet ne 

vairāk kā 600 € gadā

Ierobežojumu par izglītības un

medicīnas pakalpojumiem 

attiecina

arī uz ģimenes locekļiem

Kopsumma nedrīkst pārsniegt 10%

no taksācijas gada apliekamā 

ienākuma, bet ne vairāk kā 4 000 € 

taksācijas gadā

3
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Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 10.pants

Iemaksas privātajos pensiju fondos

Dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi

Ziedojumi vai dāvinājumi

Ziedojumi vai dāvinājumi politiskām partijām

Izdevumi par nodokļa maksātāja un ģimenes 

locekļu  izglītības, medicīnas un ārstniecisko 

pakalpojumu izmantošanu, t.sk. zobārstniecības 

pakalpojumiem un plānveida operācijām



Jautājumus par nodokļu normatīvo aktu piemērošanas kārtību Jūs varat uzdot 

www.vid.gov.lv vai arī zvanot pa konsultatīvo tālruni Nr. 67120000

Paldies par uzmanību !

http://www.vid.gov.lv/

