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Ienākumi un nodokļi

Iekšzemes nodokļu 
maksātājiem (rezidentiem) 
apliek visus ienākumus, kas 

gūti Latvijas Republikā 
un/vai ārvalstīs; taksācijas 

periodā 

Ārvalstu nodokļu 
maksātājiem (nerezidenti) 
apliek tikai tos ienākumus, 
kas gūti Latvijas Republikā 

taksācijas periodā

Nodoklis tiek aprēķināts 
un iemaksāts budžetā:

- avansa veidā

- algas nodokļa veidā 

- rezumējošā kārtībā 
(sastādot gada ienākumu 
deklarāciju)

- fiksētā ienākuma 
nodokļa veidā

- mikrouzņēmumu 
nodokļa veidā

- patentmaksas veidā.



Rezidence un pretrunas

Likums “Par nodokļiem un nodevām” nosaka, ka nodokļu likumos fiziska
persona tiks uzskatīta par rezidentu, ja:

1) šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika vai

2) šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 
mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai

3) šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas
valdība. 



Rezidence un pretrunas

Fiziskās personas rezidences valsts noteikšanai atbilstoši starpvalstu nodokļu 
konvencijām ir jāizvērtē:

• kura valstī ir personas pastāvīgā dzīvesvieta

• kur ir personas vitālo interešu centrs – ciešākas personiskas un 
ekonomiskas attiecības

• ja nav iespējams noteikt valsti, kura personai ir vitālo interešu centrs, šī
persona tiks uzskatīta par ierastās mītnes valsts rezidentu

• ja personai ierastā mītnes zeme ir abas valstis vai neviena no tām, tad tā
tiks uzskatīta par tas valsts rezidentu, kuras pilsonis ir šī persona

• ja persona ir pilsonis abās valstis vai nevienā no tām, tad valstu
kompetentas iestādes izšķir jautājumu par rezidenci savstarpēji vienojoties



Rezidence un pretrunas

Rezidences un pastāvīgās dzīvesvietas traktējums IIN mērķim 
nesakrīt ar Eiropas Komisijas ceļvedī traktēto pastāvīgās

dzīvesvietas noteikšanu sociālā nodrošinājuma jomā:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-13_lv.htm

Sociālo pabalstu piešķiršana,  nekustamā īpašuma iegūšana, 
nodarbinātība, komercdarbība, nodokļu maksāšana, dzīvošanas ilgums un 
nepārtrauktība, pat rezidence citā Eiropas Savienības valstī vēl nepadara 
fizisku personu par nerezidentu Latvijas Republikā visu nodokļu aspektā. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-13_lv.htm


Rezidence un paziņošana

Iedzīvotāju reģistra likums ir nosaka- ja persona, kurai ir Latvijas 
valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, 

tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei 
savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir izceļojuši uz pastāvīgu 
dzīvi ārvalstīs, par to ir jāpaziņo gan PMLP, gan VID.



Rezidence un paziņošana
Iekšzemes nodokļu maksātājiem (rezidentiem) apliek visus ienākumus, kas gūti 
Latvijas Republikā un/vai ārvalstīs pat tad, ja tie nedzīvo Latvijas teritorijā, ja nav 
veikta paziņošana par izbraukšanu no Latvijas valsts. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.150 , pieņemti  2001.gada 27.martā nosaka:

Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātāju svītro no Nodokļu maksātāju reģistra, 
pamatojoties uz nodokļu maksātāja pieteikumu.

Ja nav iesniegts pieteikums- automātiski saglabājas Latvijas Republikas 

rezidenta statuss => pienākums maksāt nodokļus no visiem 
ienākumiem Latvijā vai ārvalstīs. 



Apliekamie ienākumi

Ar nodokli apliekamo ienākumu veidi:
• Ienākums no darba attiecībam ( alga, bonusi, prēmijas, dāvanas)

• Pensijas

• Samaksa par intelektuālo īpašumu

• Dividendes un dividendēm pielīdzināms ienākums

• Procentu ienākums un tam pielīdzināms ienākums

• Ienākums no kustamā un nekustamā īpašuma izmantošanas

• Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi un samazinātu aizdevuma procentu
maksājumu radītais ienākums

• Ienākums no LR esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas

• Un cita veida ienākumi, atlīdzības.



Neapliekamie ienākumi

Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi:

• Apdrošināšanas atlīdzības

• Izložu un azartspēļu laimesti; preču un pakalpojumu loteriju laimesti

• Ienākumi no Latvijas vai citas ES dalībvalsts valsts un pašvaldību vērtspapīriem

• Stipendijas un uzturnaudu

• Mantojuma rezultātā gūtais ienākumus, izņemot autoratlīdzību

• Komandējuma un darba brauciena izdevumu kompensācijas (normas robežās)

• Dāvanas no fiziskajām personām:

• Ienākums no vienīgā nekustamā īpašuma atsavināšanas, (pieder ilgāk par 60 
mēnešiem vai deklarētā dzīvevieta 12 mēnešus vai tiek iegādāts  līdzīgs)



Nodokļu likme un pamats

Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa

likme 24%.

Kapitāla pieauguma 
nodokļa likme 15%.

Sociālā nodokļa 
likme- 10,50%

Dividendes/procenti 
10% likme

Nekustamā 
īpašuma nodoklis-

dažādas likmes 



Attaisnotie izdevumi

Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:

• nomaksātā sociālā nodokļa summa un valsts sociālās apdrošināšanas 
maksājumi

• izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu izglītības iegūšanu, par 
medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu

• apdrošināšanas prēmiju maksājumi

• privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, kas nepārsniedz 10 procentus 
no personas gada apliekamā ienākuma 

• maksātāja neapliekamais minimums EUR 75/mēnesī

• maksātāja neapliekamais minimums par apgādība esošu personu 165 
EUR/mēnesī



Sociālais nodoklis

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi Darba devējs Darbinieks

Darba devējs LR rezidents Rezidents 23.59% Rezidents 10.50%

Darba devējs LR nerezidents Nerezidents 34.09% Rezidents

Darba ņemējs LR nerezidents, 
strādā Latvijā

Residents 32.00% Nerezidents



Minimālā alga



IIN saimnieciskās darbības veicējiem

Saimnieciskās darbības
veicējiem jāmaksā 

budžetā minimālā IIN 
summa EUR 50/gadā
ne vēlāk kā 15 dienu

laikā no gada 
deklarācijas

iesniegšanas dienas

• ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli 
apliekams ienākums no saimnieciskās 
darbības VAI

• aprēķinātā nodokļa summa no 
saimnieciskās darbības apliekamā 
ienākuma nepārsniedz 50 EUR.



Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi

• No 2014. gada 1. janvāra saņemtajam ienākumam pielīdzina aizdevumu (tā daļu), 
ko fiziskā persona nav atmaksājusi 6 mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā 
aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma 
izsniegšanas dienas. 

• Par ienākumu uzskatāmi arī aizdevuma līgumā noteiktie, bet faktiski 
nesamaksātie procentu maksājumi (nesamaksātā procentu maksājumu daļa). 

• Līdz 2014. gada 1.jūnijam VID ir jāinformē par fiziskajai personai izsniegtajiem 
aizdevumiem, kuru apmērs (to kopsumma) vienai fiziskajai personai pārsniedz 
EUR 15 000.

• Ja aizdevēju ar aizņēmēju saista darba tiesiskās attiecības vai aizņēmējs ieņem 
valdes vai padomes locekļa amatu komercsabiedrībā, kas ir izsniegusi aizdevumu, 
piemērojamā nodokļa likme: 24% (standarta likme) + papildlikme 22%, (kopā 
46%).



Valdes locekļa ienākums

• kapitālsabiedrības apgrozījums ir pārsniedzis
normatīvajos aktos noteikto 12 minimālo
mēneša darba algu apmēra reizinājumu ar
koeficientu 3,3
• taksācijas gadā kapitālsabiedrībai ir
apgrozījums
• kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka 
vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav 
mazāka par normatīvajos aktos noteikto 
minimālo mēneša darba algas apmēru

Uzskata, ka 
kapitālsabiedrības 

valdes loceklis 
guvis ienākumu 

minimālās mēneša 
darba algas 
apmērā, ja:



Nekustamā īpašuma nodoklis

• Maksātāji ir Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas vai to 
pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums
Latvijā. 

• Ja pašvaldība nepieņem saistošus noteikumus nodokļa likmju noteikšanai, 
tad tā piemēro 1,5% nodokļa likmi zemei un nedzīvojamām ēkām 

• Dzīvojamām mājām un to daļām, kas saistītas ar dzīvošanu un kuru
lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu:

- 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz EUR 56 915;
- 0,4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz EUR 56 915, bet nepārsniedz

EUR 106 715;
- 0,6% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz EUR 106 715 



Nekustamā īpašuma pārdošana

Pārdodot nekustamo īpašumu (pieder mazāk 
kā 60 mēnešus), no gūtā ienākuma (kapitāla
pieauguma) jāmaksā iedzīvotāju ienākuma

nodoklis 15% apmērā.



Paldies!

Ja ir jautājumi- lūdzu sazinieties ar mums!

Emails: info@fiin.lv

Tel.  +371 26320041

mailto:info@fiin.lv

