
Valsts Ieņēmumu dienests informē 

Sākot ar 2020. gada 1. martu, VID aicina ikvienu iesniegt deklarāciju elektroniski, kas ir daudz 

ātrāk un ērtāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par 

nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju elektroniski, arī gada diferencētais 

neapliekamais minimums gada ienākumu deklarācijā tiek aprēķināts automātiski.  

Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas 

iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2019. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju 

ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, 

piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2020. gada 1. marta līdz pat 

2023. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 2020. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju 

ienākuma nodokli arī par 2017. un 2018. gadu, bet par 2016. gadu līdz 2020. gada 16. jūnijam.  

Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt Valsts Ieņēmumu dienestā klātienē, autorizējoties ar 

VID piešķirto paroli vai portālā www.latvija.lv ar internetbanku, kā arī Priekules novada Valsts 

un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā: Saules ielā 1, Priekulē. 

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija’”. 

 

Gada neapliekamais minimums 

Gada neapliekamo minimumu piemēro fiziskajai personai (arī Eiropas Savienības dalībvalsts 

vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidentam, ja Latvijā ir gūti vairāk nekā 75 % no 

kopējiem ienākumiem) par visu kalendāra gadu, izņemot periodu, kad persona ir bijusi cita 

nodokļu maksātāja apgādībā, kā arī izņemot, ja personai ir piešķirta pensija atbilstoši likumam 

“Par valsts pensijām”. 

Fiziskajai personai ir tiesības uz gada diferencēto neapliekamo minimumu, kuru aprēķina 

saskaņā ar īpašu formulu, ņemot vērā nodokļu maksātāja gada ar nodokli apliekamo ienākumu 

apmēru. 

Sākot ar 2018.gadu, fiziskai personai ienākuma gūšanas vietā, kurā ir iesniegta algas nodokļa 

grāmatiņa, piemēros Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. 

Personām, kurām ir piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, neapliekamais 

minimums 2019. gadā ir 3240 euro vai 270 euro mēnesī. 

Vairāk par neapliekamā minimuma piemērošanu sadaļā ““Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli”. 

 

Informācija vecākiem par apgādājamās personas statusa saglabāšanu par studējošiem un 

strādājošiem jauniešiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu: 

 atvieglojumu studējošam jaunietim piemēro ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai; 

 VID ir saņemta (iesniegta) izziņa par izglītības iegūšanas turpināšanu pēc 18 gadu 

vecuma sasniegšanas, ja mācību iestāde nav iesniegusi VID informāciju; 

 ja studējošais jaunietis sāk strādāt, tad apgādājamās personas statusu zaudē, taču, ja 

studējošā jaunieša saņemtie mēneša ienākumi, piemēram, algota darba ienākumi 

nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru (2020.gadā – 250 euro mēnesī), 

atvieglojums par apgādībā esošu personu vecākam saglabājas. Izņēmums, kad neatkarīgi 

no algota darba ienākuma apmēra nodokļa atvieglojums vecākiem saglabājas, ja 

studējošais jaunietis līdz 19 gadiem strādās algotu darbu vasaras mēnešos no 1.jūnija 

līdz 31.augustam; 

 ja sāk strādāt mikrouzņēmumā, iegūstot mikrouzņēmuma darbinieka statusu, studējošais 

jaunietis zaudē apgādājamās personas statusu; 

 ja iestājas citi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktie ierobežojumi. 

Var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto ar 

bērnu 

Sākot ar 2018.gada 1.jūliju iedzīvotāji var izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 

par tāda nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir bērns.   

https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija
https://likumi.lv/doc.php?id=38048
https://likumi.lv/doc.php?id=38048
https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali
https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali


No 2018. gada  1. jūlija paplašināts personu loks, par kurām iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām. Tas nodrošina 

lielāku finansiālu atbalstu ģimenēm, kurās viens no vecākiem izvēlas savu laiku veltīt bērna 

audzināšanai.  Piemēram, ja tēvs strādā, un savā algas nodokļa grāmatiņā ir ierakstījis apgādībā 

bērnu, bet bērna mamma nestrādā un situācija atbilst kādam no likumā noteiktajiem kritērijiem, 

tad no 1. jūlija vīrs varēs izmantot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto.  

2020. gadā nodokļa atvieglojuma apmērs par vienu apgādājamo ir 250 euro. Par šādu summu 

tiek palielināta ar nodokļiem neapliekamā algas daļa tam ģimenes loceklim, kura apgādībā 

atrodas nestrādājošais laulātais. Ar nodokli neapliekamā algas daļa tiek palielināta atbilstoši 

apgādājamo skaitam. 

Nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto var piemērot noteiktos gadījumos:  

- ja laulātā apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem,  

- ja laulātā apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, 

no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina izglītības 

iegūšanu,  

- ja laulātā apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr 

bērns turpina izglītības iegūšanu, 

- par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās 

personas nav strādājošas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar 

invaliditāti; 

- par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti. 

 

Par attaisnoto dokumentu (kvītīm/čekiem) glabāšanu: 

Lai gada laikā neizdzistu, neizbalētu ārstniecības iestādes izdotie attaisnotie dokumenti ( čeki/ 

kvītis) - par personu, ar 2019. gada 01. janvāri Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izveidojis 

attaisnoto dokumentu krātuvi, kurā var ievietot/ ielikt glabāšanā čekus vai kvītis, lai iesniedzot 

gada ienākumu deklarāciju par 2019. gadu dati ir saglabāti un salasāmi.     

 

Algas nodokļu grāmatiņa  

Lai piemērotu nodokļu atvieglojumus uzsākot darba attiecības, darbiniekam pašam, izmantojot 

VID EDS jāiesniedz  algas nodokļa grāmatiņa vai personīgi jāierodas VID klientu apkalpošanas 

centrā. Informācijas sniegšana par galveno ienākuma gūšanas vietu, apgādājamiem un papildu 

atvieglojumiem iekļaušana algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un 

vienlaikus arī izvēle. Tikai pati persona var veikt izvēli par darba devējam redzamo informāciju 

personas algas nodokļu grāmatiņā, tai skaitā personas invaliditāti vai apgādībā esošām 

personām. Ja persona izvēlas informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba devējam un norāda 

to savā algas nodokļu grāmatiņā, nodokļu atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var 

piemērot, iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu deklarāciju, tādējādi nodrošinot sev 

tiesības saņemt visus atvieglojumus, tai skaitā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 

pilnā apmērā. 

Ar plašāku informāciju par atvieglojumu piemērošanu var iepazīties VID interneta vietnē 

www.vid.gov.lv/ Nodokļi/ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/ Informatīvie un metodiskie 

materiāli/ Nodokļa aprēķina un maksāšanas kārtība/ metodiskais materiāls “Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošana (ar 2019.gada 1.janvāri)”  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var  zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 

67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, uzdot savu jautājumu rakstiski 

VID mājaslapā vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. 

Informāciju sagatavoja: 

VID Sabiedrisko attiecību daļa 

http://www.vid.gov.lv/
https://www.vid.gov.lv/lv/klientu-apkalposana-0
https://www.vid.gov.lv/lv/sazinies-ar-mums
https://eds.vid.gov.lv/login/


tālr. 67122670, 67122668 

e-pasts komunikacija@vid.gov.lv  

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 

www.vid.gov.lv 

mailto:komunikacija@vid.gov.lv
http://www.vid.gov.lv/

