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Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām. 

  
 

Gada deklarācijas iesniegšana par gūtajiem ienākumiem 2016. gadā 

 
Gada ienākumu deklarācija par 2016.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti līdz 2017.gada 

1.jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri: 

 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.), 

 guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz 
starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa), 

 guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016. gadā pārsniedza 4000 eiro 
(piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas), 

 guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, 
ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts 
ienākuma izmaksas vietā, 

 guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, 
tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli. 

 

Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt 
gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot 
diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. 
jūnijam.  

Tāpat visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 
2014. un 2015.gadu, bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2013. gadu. 
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VID jādeklarē izsniegtie / saņemtie aizdevumi 

Nodokļu maksātājiem līdz 2017.gada 1.jūnijam jāsniedz informācija VID par 2016.gadā 
izsniegtajiem vai saņemtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro, ja tos izsniedzis 
viens aizdevējs. 

Kam jādeklarē aizņēmumi? 

Aizdevuma ņēmējam ir pienākums sniegt informāciju VID par saņemto aizdevumu, ja aizdevējs ir 
nerezidents vai arī fiziskā persona – rezidents, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības 
ietvaros. Pārējos gadījumos informāciju par izsniegto aizdevumu iesniedz aizdevējs, Latvijā reģistrēta 
juridiska persona. 

Aizņēmumi jādeklarē šādos gadījumos:  

 ja aizdevumi ir izsniegti/saņemti 2016.gadā un to apmērs no viena aizdevēja pārsniedz 
15 000 euro; 

 ja aizdevumi no viena aizdevēja, kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā (2015.gadā) 
nepārsniedza 15 000 euro, bet kopā ar taksācijas gadā (2016.gadā) izsniegto aizdevumu 
pārsniedz 15 000 euro; 

 ja aizdevumi no viena aizdevēja, kas izsniegti/saņemti 2016. gadā papildus aizdevumam (to 
kopsummai), par kuru VID jau ir sniegta informācija un iepriekš sniegtā aizdevuma 
neatmaksātā daļa aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 euro. 

Fiziskas personas ienākumam pielīdzina aizdevumu (tā daļu), kuru tā neņem saimnieciskās 
darbības ietvaros un kas nav atmaksāts sešu mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma 
atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas. 

Aizņēmumi nav jādeklarē šādos gadījumos: 

Informācija par neatmaksāto aizņēmuma daļu virs 15 000 euro tā saņēmējiem nav jāsniedz šādos 
gadījumos: 

 ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma 
izpratnē – vecākiem, bērniem, mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, mazmazbērniem, 
vecvecākiem, brāļu un māsu bērniem u.tml., 

 ja aizdevējs ir Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai 
kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu 
sniegšanai. 
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Obligāti nosacījumi, veicot saimniecisko darbību internetā 
 

Euroaudit atgādina, ka no 01.01.2017. veicot saimniecisko darbību internetā  un piedāvājot preces 
un pakalpojumus papildus obligāti jānorāda sekojoša informācija: 

 saimnieciskās darbības veikšanas faktiskā adresi vai vieta (tīmekļa vietne, mobilā lietotne 
u.tml.); 

 fiziskām personām — nodokļu maksātāja reģistrācijas koda otro daļu. 

 

Saskaņā Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 4. pantu: 

Pakalpojuma sniedzējs uzskatāmi, tieši un pastāvīgi pieejamā veidā sniedz šādu informāciju: 

 pakalpojuma sniedzēja firma (nosaukums) vai vārds un uzvārds, juridiskā adrese vai deklarētā 
dzīvesvieta un reģistrācijas numurs (ja tāds ir); 

 pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija, kas nodrošina iespēju ātri sazināties tiešā veidā, 
ieskaitot elektroniskā pasta adresi; 

 ja attiecīgās darbības veikšanai nepieciešama speciālā atļauja (licence), — informācija par 
iestādi, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci); 

 attiecībā uz reglamentēto profesionālo darbību — informācija par profesionālo organizāciju, 
kas izsniegusi profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, profesijai vai kvalifikācijai 
atbilstošais nosaukums un valsts, kurā tas piešķirts, kā arī atsauce uz reģistrācijas valstī 
piemērojamiem profesionālajiem noteikumiem un veids, kādā tie pieejami; 

 ja attiecīgā darbība apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, — reģistrācijas numurs Valsts 
ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. 

Ja tiek norādīta cena, tad pakalpojuma sniedzējs to norāda tā, lai cena būtu nepārprotama un 
skaidri salasāma, un sniedz informāciju par to, vai cenā ir ietverti maksājamie nodokļi un preces 
piegādes izmaksas. 

 

 

 

Papildus informāciju iegūsiet Euroaudit birojā vai zvanot un rakstot savam grāmatvedim! 


