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Grozījumi likumā
«Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»

Likums paredz:

2018. un 2019.gada ienākumu deklarācijā aprēķinātā IIN samaksas termiņa
pagarināšanu līdz 2020.gada 1.decembrim, ja izpildās visi nosacījumi:

1) maksātājs nav reģistrējis saimniecisko darbību;

2) viss taksācijas gadā ar nodokli apliekamais ienākums:

– ir gūts tikai Latvijā,

– nepārsniedz VSAOI griestus(2018.gadā - 55 000 eiro,

2019.gadā – 62 800 eiro),

– ir ienākums, no kura izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis,

– ir ienākums, kuram piemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu

un IIN atvieglojumu par apgādībā esošu personu.
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Likums paredz iespēju vienoties ar darbinieku par 

NM apmēru

IIN maksātājam vienojoties ar ienākuma izmaksātāju, vietā kur iesniegta

algas nodokļa grāmatiņa varēs nepiemērot VID prognozēto mēneša

neapliekamo minimumu, bet piemēros IIN maksātāja prognozēto NM, kas

nevarēs pārsniegt konkrētai fiziskai personai VID prognozēto mēneša

neapliekamo minimumu. Par šo neapliekamo minimumu neveiks atzīmi algas

nodokļa grāmatiņā.

VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums no 01.08.2019.

nedrīkstēs pārsniegt vienu divpadsmito daļu no MK noteikumos noteiktā

maksimālā gada neapliekamā minimuma (2019.gadā – 2760 euro (230 euro

mēnesī)).
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Mazo summu noapaļošana un neapliekamo 
ienākumu deklarēšana

Ja sniedzot IIN deklarāciju (sākot ar 2018. gadu), tiek aprēķināts nodoklis, 
kas ir robežās no 0,01 eiro līdz 1 eiro, VID to noapaļos uz 0 (19. panta (3))

IIN deklarācija personai nav jāsniedz, ja deklarācijas sniegšanas vienīgais 
pamats ir personas ar nodokli neapliekamie ienākumi un no summa ir līdz 
10000 eiro. Normu uzsāk piemērot - par ienākumu par 2019. gadu.

Ar IIN netiks aplikti čeku loterijas laimesti.

Precizēta IIN samaksas termiņi rezumējošā kārtībā personām, kurām 
ienākumi pārsniedz VSAOI slieksni un budžetā maksājamais IIN pārsniedz 
640 eiro - 16.07.; 16.08.; 16.09. 
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Likuma
«Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» normas, kas 

jau bija spēkā 2018. gadā

• iespēja, ka ienākuma izmaksātājs ietur nodokli saskaņā ar 23% likmi 20% 

likmes vietā (pamats - maksātāja rakstveida iesniegums ienākuma 

izmaksātājam vai maksātāja veikta atzīme elektroniskajā algas 

nodokļa grāmatiņā);

• iespēja maksātājam veikt atzīmi elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā 

par to, lai viņam nepiemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo 

minimumu;

• iespēja, ka VID, veicot atzīmi algas nodokļa grāmatiņā, pārtrauc mēneša 

neapliekamā minimuma piemērošanu tad, ja tā rīcībā ir informācija, ka 

maksātāja gada ienākumi ir sasnieguši maksimālo apmēru, līdz kuram 

piemēro neapliekamo minimumu (2019.gadā – 13 2000 euro).
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Paldies par uzmanību!
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