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Valsts 
amatpersonu 

saraksti

Name Here

Programmer

Programmer

Institūcijas vadītājam:

 valsts amatpersonu saraksta grozījumi VID ir 
jāiesniedz 15 dienu laikā

 jāaktualizē institūcijā nodarbināto valsts 
amatpersonu amati, izvērtējot amatu atbilstību 
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 4.panta prasībām

Name Here

Programmer

VID klātienē 

zvanot uz
VID konsultatīvo tālruni
67120000

Papildu informācija:



Pildot valsts 
amatpersonas 

deklarāciju

Valsts amatpersonām deklarāciju jāiesniedz 
VID EDS no 15.februāra līdz 1.aprīlim

norādot informāciju par 
gūtajiem ienākumiem 
no nekustamā īpašuma 
pārdošanas 

vai

ienākumus no 
saimnieciskās darbības 

jābūt reģistrētai 
saimnieciskajai 
darbībai

VID rīcībā ir uzkrāta 
plaša informācija, 
tostarp par konta 
atlikumiem 

sniegt precīzu informāciju 
par bezskaidras naudas 
uzkrājumiem 
uz 31.decembri

Svarīgi:

jāiesniedz gada 
ienākumu deklarāciju

Jāpārliecinās ka 
deklarācija ir pārbaudīta, 
tajā norādītās ziņas ir 
patiesas un tā ir 
IESNIEGTA



Valsts un pašvaldību vienotie 
klientu apkalpošanas centri 

VPVKAC - 113

Valsts un pašvaldības vienotie 
klientu pakalpojumu centri

7 VPVKAC 
strādā VID
darbinieki 

6 VPVKAC 
aktīva sadarbība
un pakalpojumu
sniegšana 

4 VPVKAC 
2019.gadā nav
sniegts neviens 
VID pakalpojums



Sadarbība ar pašvaldībām

Pateicamies par labu sadarbību un atbalstu 
semināru organizēšanā, piedāvājot telpas 
un aprīkojumu: 
 Ventspils pilsētas un novada 

pašvaldībām
 Rēzeknes novada pašvaldībai
 Madonas pašvaldībai
 Alūksnes pašvaldībai 

Pateicamies par atsaucību GID 
iesniegšanas laikā, apkalpojot klientus 
un mazinot rindas:  
 Daugavpils novadam
 Valkas pašvaldības centram 
 Smiltenes novada VPVKAC 

pašvaldībai
 Preiļu novada pašvaldībai



Sadarbība ar bibliotēkām

 2019.gadā VID piedalījās Rēzeknes, Preiļu un 
Ludzas bibliotēku organizētajos semināros nodokļu 
maksātājiem, informējot par VID e-pakalpojumiem un 
izmaiņām likumdošanā un sniedzot praktisko palīdzību 
EDS lietošanā un GID aizpildīšanā 

 pozitīva sadarbība ar Gulbenes novada, Madonas, 
Salaspils un Limbažu bibliotēkām 

 2020.gada 23.-27.martā Liepājas centrālajā 
zinātniskajā bibliotēkā LIKTA sadarbībā ar VARAM 
organizēs Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā, kur VID 
sniegs informāciju par EDS iespējām



Nozaru statistikas vizualizācija

Statistikas vizualizācija 
valsts un nozaru griezumā 
par:

▪ nodokļu maksātāju 
rādītājiem

▪ vispārējā  un 
mikrouzņēmumu nodokļu 
maksāšanas režīmā 
strādājošajiem darba
devējiem un darba 
ņēmējiem (t.sk. 
atalgojumu) 

▪ VID administrētajiem 
nodokļu ieņēmumiem un 
maksājumu parādiem

1 334,82
1 215,43

1 043,11

871,04

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

01.01.2017. 01.01.2018. 01.01.2019. 01.01.2020.

VID administrēto maksājumu parāds, milj. EUR



VID tīmekļa vietnē – Statistika pašvaldībām

32 + 6 – statistikas pārskati noslēdzot   

līgumu ar VID

32 – statistikas pārskati pieejami 

VID tīmekļa vietnē

Sākums   >    Aktualitātes    >    Statistika    >    Statistika pašvaldībām

pašvaldība papildus saņems 
statistiskas datus, kas netiek publicēti 
VID mājas lapā (par 10 lielākajiem IIN 
maksātājiem pašvaldības budžetā), kā 
arī VID nodrošinās piekļuvi VID 
izstrādes videi

Lai varētu uzsākt līguma slēgšanu 
pašvaldībai jāiesniedz tiesiskais 
pamatojums informācijas saņemšanai 
(vēstule uz VID e-pastu) 

Līgumus noslēgušas:
Rīgas, Ventspils, Babītes un Cēsu
pašvaldības

Kāpēc un kā slēgt līgumu par 
informācijas apmaiņu ar VID?

1 2
3



Īsumā par pašvaldību statistikas tabulām (1)

Sadalījumā pēc pašvaldības

 VID administrētie budžeta ieņēmumi

 Informācija no gada ienākumu deklarācijām par saimnieciskās darbības veicējiem

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas saskaņā ar gada ienākumu deklarācijām

 Faktiski ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis vienā tabulā pēc ienākumu saņēmēja 
piederības pašvaldībai, otrā tabulā tikai pēc darba ņēmēju piederības pašvaldībai, 
trešajā tabulā pēc ienākumu izmaksātāja piederības pašvaldībai un ceturtajā tabulā tikai 
pēc darba devēju piederības pašvaldībai

 Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju skaits un aprēķinātais nodoklis

 Nodokļu maksātāju skaits

Sadalījumā pēc pamatdarbības veida

 VID administrētie budžeta ieņēmumi

 Nodokļu maksātāju skaits

 Neto apgrozījums vai ieņēmumi no saimnieciskās darbības, ilgtermiņa 
ieguldījumi, vidējie bruto ienākumi

 Darba devēji un nodarbināto vidējais skaits



Īsumā par pašvaldību statistikas tabulām (2)

Sadalījumā pēc vecuma grupas un  … (fizisko personu skaits)

 gadā atmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

 dažādiem ienākumu veidiem un visiem kopā

 gadā ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no dažādiem ienākumiem, kā arī kopā 
ieturētais vai aprēķinātais

 ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamiem ienākumiem no saimnieciskās darbības

Cits sadalījums

 Pēc fizisko personu ienākumu veida un grupas (skaits un ienākumi, grupu sadalījumā arī 
ieturētais IIN)

 Pēc fizisko personu deklarētā attaisnoto izdevumu veida (skaits un attaisnoto izdevumu summa)

 Pēc pensijas izmaksātāja (skaits, pensijas kopsumma, ar IIN apliekamā daļa, ieturētais IIN)

 Pēc piemērotiem IIN atvieglojumiem (skaits, piemēroto atvieglojumu summa, kopējie ienākumi 
un aprēķinātais un ieturētais IIN)

 Pēc vecuma grupām (skaits, IIN samazinošās summas un ieturētais IIN)

 10 lielākie IIN maksātāji pašvaldības budžetā



VID mājas lapas sadaļas "Pašvaldību statistika"

apmeklētība

793

2 936

2 779

616

756

1 241

2 326

468

1 135

369

707

532

630

877
768

500

573

494

735

365

729

539

467

633

0

620

1 240

1 860

2 480

3 100



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
2015.-2019.gadā

1 438,24
1 520,21

1 703,13 1 723,61

1 946,72

3,6

5,7

12,0

1,2

12,9

0
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0

700

1 400

2 100

2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads

Ieņēmumi, milj. EUR Pieaugums, %



Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumus ietekmējošie faktori

Darba ņēmēju skaita 
pieaugums

Nodarbināto ienākumu 
pieaugums

Izmaiņas nodokļu likmēs

Iemaksu par dividenžu 
izmaksu vai ienākumiem 
no kapitāla pieaugums

+
Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atmaksas

Neapliekamā minimuma 
un atvieglojumu izmaiņas

-



Nodarbināto vidējie ienākumi vispārējā nodokļu 
maksāšanas režīmā 2017.-2019.gadā 

1 011 1 018

826
774 782

682

1 108 1 105

908
855 860

749

1 194 1 186

976
924 925

805

Rīgas reģions Pierīgas reģions Zemgales reģions Vidzemes reģions Kurzemes reģions Latgales reģions

2017.gads 2018.gads 2019.gads

sadalījumā pēc nodarbināto deklarētās dzīvesvietas, euro



2.Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un 
sadarbība – uzticamies savam klientam

VID stratēģiskie mērķi 2020.-2022.gadam 

3.Vieda uzraudzība godīgas uzņēmējdarbības vides un 
labklājības veicināšanai – palīdzam mainīt saistību izpildes 
uzvedību, daloties ar informāciju un zināšanām

4.Profesionāli, lojāli, godīgi, atbildīgi un uz 
sadarbību vērsti darbinieki

1.Klientu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi –
pazīstam savu klientu (segmentācija)



Segmentācijas mērķi un principi

 Nodokļu maksātāju segmenti ir 
saistoši visiem nodokļu 
iekasēšanas etapiem

 Komersanta saimnieciskās 
darbības mērogs vai lielums nav 
svarīgs

 Jāspēj atpazīt "labus" un "sliktus"

nodokļu maksātājus vienas 
nozares ietvaros

 Atpazīt nodokļu maksātāju 
segmentus pēc nodokļu 
maksāšanas disciplīnas

 Balstoties uz segmentiem, 
plānot nodokļu 
administrēšanas 
pasākumus



Pamata segmentu kopējais koncepts

Ideālie nodokļu maksātāji, kuri pilda visas savas nodokļu saistības, nav nodokļu 
iekasēšanas riski

Nodokļu maksātāji, kuriem atsevišķās jomās var būt nebūtiski riski

Nodokļu maksātāji, kuriem ir būtisks risks kaut vienā jomā, tiem jābūt pastāvīgā VID 
uzraudzībā

Specifiska nodokļu maksātāju grupa, par kuru ir trešo pušu informācija, kas liecina, ka 
tiem jāreģistrējas nodokļu maksātāju reģistrā

Uzņēmumi, kuriem nav izaugsmes un nodokļu maksāšanas potenciāls vai uzkrāti lieli 
nodokļu parādi, kuru segšanas perspektīvas ir apšaubāmas

Nodokļu maksātāji, kuru turpmākā saimnieciskā darbība nav vēlama un kuriem ir 
piemērojams pilns ierobežojošo pasākumu komplekss, pārsvarā uzņēmumi, kuri izslēgti no 
reģistriem vai kuriem apturēta saimnieciskā darbība līdz likvidācijas procesa pabeigšanai

Nodokļu maksātāji, kuri nerāda apmaksātas darba vietas, nodokļu aprēķinus un nodokļu 
ieņēmumus

Uzticamie

Veicināmie

Uzraugāmie

Nereģistrētie

Zemas 
ilgtspējas

Ierobežojami

Ekonomiski 
neaktīvie



450 167

1 012

3 882

337 378

3 332

2 488

9 123

23 553

2 905
3 226

1649 1486

3723

10219

1196 1409

1327
864

3447

8344

1074 1235

881 805
2493

9352

680 924

2618

1785

6792

18834

1953 2233

Kurzemes Latgales Pierīga Rīga Vidzemes Zemgales

Uzticamie

Veicināmie

Uzraugāmie

Zemas ilgtspējas

Ierobežojamie

Ekonomiski neaktīvie

Nodokļu maksātāju juridisko personu skaita 
struktūra kopā un pa plānošanas reģioniem

Uzticamie

6226

5%

Veicināmie

44627

33%

Uzraugāmie

19682

14%

Zemas 

ilgtspējas

16291
12%

Ierobežojamie

15135

11%

Ekonomiski 

neaktīvie

34215
25%



“Aplokšņu” algas saņēmēju sadalījums pa reģioniem

Kopumā “aplokšņu” algas saņēmēju
īpatsvara sadalījums (attiecībā pret
kopējo darba ņēmēju skaitu
reģionā) pa reģioniem ir vienmērīgs

Rīgas reģionā ir vislielākais
“aplokšņu” algas saņēmēju īpatsvars
– 37%

Latgales 
reģions 
34%

Kurzemes 
reģions 
33%

Zemgales 
reģions 33%

Vidzemes 
reģions 
33%

Rīgas reģions
37%

Aicinām kopā ar VID aktīvi iesaistīties cīņā ar “aplokšņu” algām!



Izplatītākais fizisko personu veiktās saimnieciskās darbības veids ir nekustamā 
īpašuma izīrēšana vai iznomāšana, piedāvājot to interneta portālos: 
www.booking.com, www.facebook.com,  www.piejuras.com, www.airbnb.com, 
www.homeaway.com

2019.gadā:

 izvērtētas 8974 fiziskās un juridiskas personas - nosūtītas 4748 vēstules par 
saimnieciskās darbības reģistrēšanu, no kurām 55% fizisko personu un deklarējušas 
ienākumus 1,06 milj. euro apmērā

 apsekotas 190 adreses – 50% konstatēta saimnieciskā darbība

 izvērtētas 4015 fiziskas un juridiskas personas, kuras izvietojušas sludinājums -
nosūtītas 2108 vēstules par saimnieciskās darbības reģistrēšanu, no kuriem 53% 
reģistrējušās un deklarējušas ienākumus no viesu izmitināšanas par kopējo summu 
136,9 tūkst. euro

Preventīvā darba rezultāti

http://www.booking.com/
http://www.facebook.com/
http://www.piejuras.com/
http://www.airbnb.com/
http://www.homeaway.com/


Tukšo paciņu pētījums 
2019.gada 4.ceturksnis

Ārvalstu cigarešu īpatsvars 

sadalījumā pa pilsētām
no kopējā cigarešu skaita

Tendence

Ārvalstu cigarešu īpatsvars 

sadalījumā pa pilsētām
no kopējā cigarešu skaita

Avots: Nielsen «Empty packs survey report Latvia Q4 2019», December 2019



Paldies par sadarbību! 


