
Izmaiņas nodokļu maksāšanas 
kārtībā no 2021. gada 1. janvāra

VID projekta «Nodokļu informācijas 
pakalpojuma modernizācija»

vadītāja Zane Siliņa



Izmaiņas

Vienotais nodokļu konts

Uzkrāšanas princips 

nodokļu uzskaitē arī VID

EDS nodokļu maksātāja konts

VID procesu un pakalpojumu 

uzlabošana



VID Maksājumu administrēšanas 
informācijas sistēma (MAIS)

uzskaiti atbilstoši 
uzkrāšanas principam -
naudas attiecināšanu pret saistību 

vienotajā nodokļu kontā –
ieskaitīto maksājumu atpazīšanu 
un sadali pa nodokļiem

padod informāciju par naudas 
sadalījumu pa saistību veidiem EDS 



PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

NODOKĻU MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

NODOKĻU NOMAKSAS UZSKAITE - EDS

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

Svarīgi zināt grāmatvedim



PĀRSKATU IESNIEGŠANA 

NODOKĻU MAKSĀŠANA

NODOKĻU NOMAKSAS 
UZSKAITE ATSPOGUĻOTA EDS

Līdz
20.datumam

Līdz
23.datumam

Līdz
25.datumam



Pārskatu iesniegšana

Nemainās pārskatiem, kurus jau tagad iesniedz līdz 
20.datumam (PVN, UIN, DRN u.c.) 

Datums mainās:                               

- elektroenerģijas nodoklim –25.datums - 20.datums

- Darba devēja ziņojumam (DDZ) VID paziņotais - 17.datums

Pārejas laika DDZ – vienu reizi

Periods mainās:  azartspēļu nodoklim 

15 dienu laikā pēc ceturkšņa - mēneša beigām



Nodokļu samaksas termiņš

Nodokļi un nodevas kas maksājami vienotajā nodokļu kontā -

līdz tā mēneša, kad nodoklis jādeklarē, 23.datumam  

Saglabājas esošā kārtība:

- neregulārajiem maksājumiem 

- maksājumiem, kas noteikti ar citu dokumentu (piemēram, 

VID lēmumu)

- termiņa pagarinājumu lēmumos noteiktie 

maksāšanas datumi

- nodokļu kontroles pasākumu rezultātā pieņemtajos 

lēmumos norādītajam maksāšanas termiņam.

23.

dažādi



Valsts budžeta maksājumi 
vienotajā nodokļu kontā

Regulārie nodokļi
IIN, UIN, PVN, DRN, VSAOI,
MUN, akcīzes, izložu un
azartspēļu, elektroenerģijas,
u.c.*

Nodevas:
– riska nodeva
- numerācijas nodeva*

mainās

* Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 23.1 pants. Nodokļu un nodevu iemaksāšana budžetā.

PAŠLAIK

Vienotais 
nodokļu konts

LV33TREL1060000300000

*Muitas nodokļiem – saglabājas 
esošā kārtība līdz 2023.gadam. 

NO 2021. GADA 1. JANVĀRA



Citu maksājumu konti

- pašvaldībām (NIN)

- CSDD (transporta …)

- citas nodevas

- u.c.

paliek

PAŠLAIK

Paliek līdzšinējā kārtība –
katrs savā kontā

NO 2021. GADA 1. JANVĀRA

- pašvaldībām (NIN)

- CSDD (transporta …)

- citas nodevas

- u.c.



Nodokļa izvēle

PAŠLAIK

Izvēlos konkrēta nodokļa 
budžeta kontu un mērķa 

laukā norādu, par ko 
maksāju.

mainās

NO 2021. GADA 1. JANVĀRA

Automātiska sadale pa 
saistībām  (t.sk. nodokļu 

veidiem)



Naudas sadales process

1.solis
Nauda tiek iemaksāta vienotajā nodokļu kontā

2.solis
Nauda tiek saņemta Valsts kasē (nodokļa samaksas 
datums) un informācija nodota VID IS 

3.solis
VID informācijas sistēma saņemtos naudas līdzekļus 
attiecinās pret saistībām, kam iestājies maksāšanas 
termiņš 

FIFO princips

4.solis – EDS nodokļu maksātāja kontā sniegta informācija 
par samaksātajiem nodokļiem

Valsts
Kase

Banka



Kā nodokļu maksātājs zinās, 
kāds nodoklis samaksāts?

transakciju 
žurnāls

EDS sadaļa
«Maksājumi» 



Naudas attiecināšana pret saistību 
grāmatvedībā

Laika periodā starp naudas iemaksu vienotajā nodokļu kontā un EDS sniegto
informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām veikto maksājumu ieteicams
uzrādīt šim nolūkam paredzētā

STARPKONTĀ, 

ar ko papildināma grāmatvedības politika, kontu plāns un kontu korespondence.

samaksa vienotajā nodokļu kontā 

«nauda bankā» – «nauda nodokļiem vienotajā nodokļu kontā» 

naudas sadalījums pa saistībām (informācija no EDS)
«nauda nodokļiem vienotajā nodokļu kontā» - konkrētais saistību veids 

(piemēram, PVN)

2.

1.



EDS konta projekts
Piemērs – ja nav parādu

Te vari redzēt, ja ir naudas atlikums kontā



EDS konta projekts
Piemērs – ja ir parādi

Te vari redzēt, ja esi parādā



Ieguvumi

Mazāk maksājumu, t.sk kļūdainu:

ietaupīts laiks un nauda

Pārmaksas automātiski nosedz parādus,

ja tādi ir



Ieguvumi

Maksājumus piesaista konkrētai saistībai un ar 
to saistītajiem papildu aprēķiniem, ja tādi ir

Būs fiksēta nodokļu nomaksas vēsturiskā 
situācija uz konkrētu datumu.
Precizējumi tiks uzskaitīti precizēšanas brīdī kā 

starpība starp pēdējo versiju un precizēto 
versiju (delta)



Svarīgi zināt

PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

Mainīti atsevišķu pārskatu iesniegšanas laiki

NODOKĻU MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

Maksājums jāveic 23.datumā vienotajā nodokļu kontā

EDS KONTS

Vieta, kur tiek atspoguļota informācija, kurai saistībai 
piesaistīts veiktais maksājums

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

Ieteicams papildināt grāmatvedības uzskaites kontu plānu 
ar starpkontu vienotajā nodokļu kontā iemaksātās naudas 
uzskaitei pirms sadales pa nodokļiem.



Maksājumi vienotajā kontā

Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.661 
«Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar 

tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai»



Vienotais 
nodokļu konts

Sadale atbilstoši 
FIFO principam

Sadale atbilstoši 
norādītajam 
identifikatoram



FIFO – Pirmais iekšā – pirmais ārā

Pirmais iekšā – pirmais ārā

FIFO (first in first out)Sadale atbilstoši 
FIFO principam

Pirmā tiek segta tā senākā saistība, 

kurai ir iestājies maksāšanas termiņš

Nauda meklē saistību, kuras maksāšanas termiņš ir iestājies  

vai

Saistība, kuras maksāšanas termiņš ir iestājies, meklē naudu





Ja deklarācijai ir 

vienāds iesniegšanas 

un samaksas termiņš?

1.10… [..]
Visu tabulu skatīt MK 661 pielikumā



Svarīgi!
No 1.janvāra vairs nebūs proporcionālās 

dalīšanas, bet būs secīga kārtība

PVN 2018
PVN 2018 

nokavējuma nauda
PVN 2018

soda nauda
VSAOI 2021

4.3.2.1.

iemaksa



Kā apstrādās maksājumus par 
kavētām deklarācijām?

Ja iepriekš sarindotie maksājumi ir jau apmaksāti, tos vairs neaiztiek 

PVN par jūniju
APMAKSĀTS

PVN par jūliju
APMAKSĀTS

PVN kavēta
par maiju

nokavējuma 
nauda

PVN
Par augustu

PIEMĒRS Kavēti jūlija beigās iesniegta PVN deklarācija par maiju 

1. 2. 3.



Kā apstrādās maksājumus par 
precizētām deklarācijām?

VSAOI
par augustu

PVN
par augustu

VSAOI par jūliju
APMAKSĀTS

VSAOI par 
augustu

PVN par 
augustu

PVN par jūniju 
precizējuma starpība 

+ nokavējuma nauda 
precizētajai deltai

PIEMĒRS 2.1. Saistību FIFO rinda bez precizējuma 

1. 2.

PIEMĒRS 2.2. Saistību FIFO rinda, kad precizē PVN par jūniju

VSAOI par jūliju
APMAKSĀTS

1. 2. 1. 2.3. 4.



Kā tiks apstrādātas pārmaksas?

Pārmaksa tiek atzīta un atmaksāta vai attiecināta uz 
parādu tikai ar VID lēmuma datumu

PIEMĒRS

23.02.
VSAOI parāds

20.03.
tiek iesniegta PVN 

deklarācija ar pārmaksu

15.04.
PVN pārmaksas attiecināšana uz 

VSAOI pamatparādu un NN līdz 15.04.

15.04.
PVN pārmaksa 
apstiprināta

Nokavējuma nauda 
līdz 15.04



Maksājumi ar VID noteiktu 
identifikatoru*

2
8

Apstrādā ārpus FIFO rindas 

Piemēram, akcīzes marku saņemšanai

Paziņotais identifikators maksājuma mērķa laukā 
jāieraksta precīzi, kā norādīts.

*Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 661 5.punktā uzskaitītie maksājumi

Sadale atbilstoši 
norādītajam 
identifikatoram

Termiņa pagarinājumu maksājumiem turpmāk identifikatoru 
nebūs!

Tie stājas FIFO rindā atbilstoši pagarinājuma datumiem un summām



Kā tiks atpazīti maksājumi par 
trešo personu?

Obligāts nosacījums - ja pareizi 
norādīsi gala maksātāju 
bankas maksājuma 
papildu informācijas laukā 
«gala maksātājs»



Darba devēja ziņojums 
2021. gadā un pārejas periodā



31

Pārskata 
mēneša 
sākums

DDZ – līdz 
17.datumam

Ienākuma izmaksa februārī 
(jebkurā datumā)

Ienākuma pelnīšana periods 
(janvāris)

Pārskata 
mēnesim 
sekojošā
mēneša 
sākums

Ja darba samaksu izmaksā nākošā 
mēnesī – jebkurā datumā

Pārskata 
mēneša 
beigas

Pārskata 
mēnesim 
sekojošā
mēneša 
beigas



Ja darba samaksu izmaksā pārskata 
mēnesim sekojošā mēneša jebkurā 

datumā

Pārskata mēneša 
(decembra) 
sākums

DDZ – 17.janvāris 
satur IIN par 
1.+.2.izmaksu 

2.Izmaksa – decembra alga jebkurā 
janvāra datumā

IIN maksā DDZ iesniegšanas mēneša 23. 
datumā

Pārskata 
mēneša
(decembra) 
beigas

Ienākuma pelnīšana periods
- Pārskata mēnesis (decembris)

Pārskata mēnesim 
sekojošā mēneša 
(janvāra)  beigas

2.Izmaksa - novembra alga 
jebkurā decembra datumā

IIN maksā algas izmaksas datumā

Ienākuma pelnīšana 
Periods novembris



Komunikācija 
par vienoto nodokļu kontu, uzkrāšanas principa ieviešanu 
un VID nodokļu administrēšanas procesu harmonizēšanu, 

optimizāciju un automatizāciju





Turpinām pastiprināti informēt par pārejas posmā  
paredzamajiem informācijas sistēmu darbības 

ierobežojumiem

Informējam par jaunumiem VID 
tīmekļa vietnes sadaļā EDS 
elektronisko dokumentu 
formātu apraksti

https://www.vid.gov.lv/lv/eds-elektronisko-dokumentu-formatu-apraksti


VID mājaslapas sadaļa
«Vienotais nodokļu konts»

Informācija pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.

https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts


Infografikas

Turpinās publicitāte: 

VID ārējā un iekšējā 
tīmekļa vietnē;

sniegtas plašsaziņas 
līdzekļiem;

izdales materiāls 
semināros.



Metodiskie materiāli VID tīmekļa vietnē

Visu materiālu skatīt VID mājas lapā 
https://www.vid.gov.lv/lv/node/1034

https://www.vid.gov.lv/lv/node/1034


Metodiskie materiāli VID tīmekļa vietnē

Visu materiālu skatīt VID mājas lapā 
https://www.vid.gov.lv/lv/node/1034

https://www.vid.gov.lv/lv/node/1034


Darba tikšanās un semināri
ar segmentētām VID klientu grupām

Notikuši:
Latvijas grāmatvežu asociācijas biedri; 

VID nodokļu konsultatīvās padomes biedri;

Padziļinātās Sadarbības Programmas 
ekspertiem, 

VSAA, Valsts kase, Konsultāciju uzņēmumi

Plānoti: 
LOSP, 

Latvijas pašvaldību savienības biedriem, 

Padziļinātās Sadarbības Programmas dalībniekiem 
u.c.



Semināri tiešsaistē 

Semināros tiek sniegta padziļināta informācija par 

nodokļu nomaksas kārtību, grāmatvedības kārtošanas 

niansēm un atbildes uz VID klientu jautājumiem

• Notiek 30.oktobrī kā arī 12., 13., un 16.novembrī 

• pēc semināra dalībnieki saņem materiāli pieejami VID interneta vietnē 

• semināra video ieraksts tiek publicēts VID youtube kanālā un saite uz 
semināru pieejama VID interneta vietnē sadaļā «Vienotais konts»

• klienti var uzdot individuālus jautājumus EDS «Sarakste ar VID»



Individuāla komunikācija EDS

Pieredze rāda, ka līdz 90 % grāmatvežu informāciju par 
jaunumiem saņem EDS

• VID klienti atgādinošus informatīvus ziņojumus saņems EDS «Sarakste ar VID»

• EDS «Sarakste ar VID» VID klienti saņems individuālās atbildes uz konkrētiem 
jautājumiem

• EDS sākumlapā ikviens redzēs informatīvu paziņojumu par to, ka no 2021.gada būs 
vienotais nodokļu konts. Tur pat būs pieejama saite uz www.vid.gov.lv



Mērķēta saziņa, izmantojot VID 
konsultatīvo tālruni 6712 0000

Tiks izveidota atsevišķa tēmas izvēlne –
«vienotais nodokļu konts»

Zvanītājs sarunas sākumā var izvēlēties tēmu 
«vienotais nodokļu konts» un tiks savienots ar 
konsultantu, kurš specializējies atbildēt uz 
jautājumiem par šo tēmu



VID virtuālais asistents Toms

Toma scenāriji ir papildināti ar jaunām 
atbildēm un jautājumiem

Ar 2021.gada 1.janvāri visiem VID administrētajiem 
regulārajiem iekšzemes nodokļiem būs viens 
samaksas termiņš – katra mēneša 23. datums. 

Vairāku nodokļu summas var apvienot vienā 
maksājumā, lai ar vienu maksājuma uzdevumu tos 
ieskaitītu vienotajā nodokļu kontā. 

Uzzini vairāk šeit -
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts

https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts


VID sociālo tīklu kontu video rubrika 
«Uzzini, izproti, pajautā VID!» 

Video rubrikā VID darbinieki sniedz 
īsas  atbildes uz jautājumiem par to kā 
nodokļi tiks administrēti ieviešot 
Vienoto nodokļu kontu

Video ir titri, tādejādi tas ir viegli 
uztverams arī bez skaņas un skatāms 
gan datorā, gan telefonā.



Regulāra informācija par aktualitātēm VID sociālo 
tīklu kontos



«Newsletter» e-pastā

Nodokļu maksātāji, kas pieteikušies 
saņemt jaunumus VID internetā vietnē
saņem savā e-pastā  jaunumu listi - par 
svarīgāko, kas mainīsies no 2021. gada 
ieviešot Vienoto nodokļu kontu.

Izsūta izmantojot mailigen servisu, kas nodrošina 
vizuāli labu materiāla kvalitāti



Reklāmas video rullītis

30 sekunžu garš tēlā video 
par Vienoto nodokļu kontu

Tiks demonstrēts VID 
tīmekļa vietnē, VID 
sociālajos kontos, klātienes 
pasākumos, publiskajās 
telpās, kur notiek klientu 
apkalpošana.



Informācija presē, radio, TV

Ifinases

Bilance

LVportāls

LR 1, LR4 ziņas

LTV1, LTV7, TV3 ziņas

Dalība dažādos diskusiju 
raidījumos gan TV, gan radio 

NRA / portāls

Diena / portāls

LA.lv, Delfi.lv u.c. 



Jautājumi?


