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Izskatāmie jautājumi

• Informācija par 2021.gadā VID veiktajām pārmaksātā IIN 
atmaksām nodokļu maksātājiem, t. sk. informācija par ieturēto 
IIN no pašvaldību daļas par labu valsts budžetam, kompensējot 
š.g. martā veikto pārmaksāto IIN summu atmaksu tikai no valsts 
budžetam piekrītošās IIN ieņēmumu daļas;

• Informācija par ieturēto un samaksāto IIN summu sadalījumu pa 
pašvaldībām 2021.gada 1.ceturksnī un 2.ceturksnī sagatavošanu 
un nodošanu pašvaldībām;

• Informācija un skaidrojums par nesadalītajiem ieņēmumiem 
vienotajā nodokļu kontā, tai skaitā IIN ieņēmumiem. 



2021.gadā VID veiktās pārmaksātā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atmaksas nodokļu maksātājiem 
no gada ienākumu deklarācijām (GID)

1 01 00 03 24  

1 32 22 90 35  

1 56 60 70 49  

1 74 72 30 54  

1 86 20 69 07  
1 93 32 13 17  

1 97 55 20 12  
1 99 69 67 23  

31.03.2021. 30.04.2021. 31.05.2021. 30.06.2021. 31.07.2021. 31.08.2021. 30.09.2021. 25.10.2021.

Atmaksātais IIN no GID (EUR)



Informācija par ieturēto IIN no pašvaldību 
daļas par labu valsts budžetam 

kompensējot š.g. martā veikto pārmaksāto IIN summu atmaksu tikai 
no valsts budžetam piekrītošās IIN ieņēmumu daļas (grafiks)

31.03.2021. -75 947 916,51

30.04.2021. -67 509 259,12

31.05.2021. -59 070 601,73

30.06.2021. -50 631 944,34

31.07.2021. -42 193 286,95

31.08.2021. -33 754 629,56

30.09.2021. -24 191 187,18



Ieturētais un samaksātais IIN summu 
sadalījums pa pašvaldībām

Ņemot vērā, ka turpinās Maksājumu administrēšanas 
informācijas sistēmas izstrāde un veicamo darba apjomu, 
ievērojot līgumā noteiktos izpildes termiņus, informācija 
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījumu pa republikas 
administratīvajām teritorijām 2021.gada trīs, sešos un 
deviņos mēnešos tiks sniegta tiklīdz būs iespējams



Neattiecinātie ieņēmumi vienotajā nodokļu 
kontā 1

Ja maksājums vienotajā kontā (VK) ir saņemts līdz maksājumu saistības 
maksāšanas termiņa beigām, tad VID saņemto maksājumu attiecina ar 
datumu, kurā iestājas maksājumu saistības maksāšanas termiņš. Līdz ar to VK 
veidojas neattiecinātās summas, kas tiek attiecinātas nodokļa samaksas 
termiņa dienā.

1. Piemērs

Iemaksā vienotajā 
kontā maksājumu un 
uzdevumā norāda 
«IIN un VSAOI 09»

29.09.2021. 20.10.2021.

Darba devēja 
ziņojuma 
iesniegšanas 
termiņš

Iesniedz 
Darba devēja 
ziņojumu

15.10.2021.

Darba devēja 
ziņojuma 
samaksas 
termiņš

23.10.2021.

Iemaksa vienotajā kontā

IIN un VSAOI

IIN - iedzīvotāju ienākuma nodoklis
VSAOI - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Attiecinās 
29.09.2021. 
veiktā 
iemaksa*

*izņemot, piemēram, ja līdz tam ir iesniegta kāda cita saistība, 
kurai samaksas termiņš būs senāks 



Neattiecinātie ieņēmumi vienotajā nodokļu 
kontā 2

2. Piemērs:

Nodokļu maksātājs piedalās lielā projektā (piem., Rail Baltic). Katru mēnesi VK tiek iemaksātas 
lielas summas (piemēram, 10 000 EUR), kuras ir mainīgas atkarībā no projekta gaitas un apjoma. 
Šīs summas ir avansa samaksa, līdz ar to faktiski bez seguma tiek iemaksāts pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN), kurš neattiecinās. Beidzoties projektam iemaksātās avansa summas tiks 
nolīdzinātas ar izrakstītu rēķinu (radīsies saistība un tās tiks attiecinātas).

Iemaksa VK 
10 000 EUR

01.07.2021. 01.10.2021.01.09.2021.

PVN deklarācijas 
samaksas 
termiņš

23.10.2021.

Iemaksas vienotajā kontā

PVN

01.08.2021.

Iemaksa VK 
10 000 EUR

Iemaksa VK 
10 000 EUR

Iemaksa VK 
10 000 EUR

20.10.2021.

Iesniedz PVN 
deklarāciju par 
septembri

Radās saistība

Attiecinās 
iemaksas*

*izņemot, piemēram, ja līdz tam ir iesniegta kāda cita saistība, 
kurai samaksas termiņš būs senāks 



Neattiecinātie ieņēmumi vienotajā nodokļu 
kontā 3

Vienotā nodokļu konta atlikumi (EUR) uz katra mēneša pēdējo datumu:

0,00

50 00 00 00,00

1 00 00 00 00,00

1 50 00 00 00,00

2 00 00 00 00,00

2 50 00 00 00,00

3 00 00 00 00,00

3 50 00 00 00,00

31 .01 .2021. 28 .02 .2021. 31 .03 .2021. 30 .04 .2021. 31 .05 .2021. 30 .06 .2021. 31 .07 .2021. 31 .08 .2021. 30 .09 .2021.




