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VALSTS UN ES ATBALSTS

Atdalīto papildu valsts tiešo
maksājumu likmes 2007. gadā
Šā gada 16. novembrī laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” tika publicēts Lauku atbalsta dienesta
(LAD) paziņojums par atdalītajiem papildu
valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM).
Atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada
17. aprīļa noteikumos Nr. 269 „Kārtība, kādā
tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu
ietvaros” noteiktajām prasībām LAD ir aprēķinājis šādas atdalīto PVTM likmes 2007. gadā:
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums

Maksājuma likme

Atdalītais PVTM par platībām

17,968014 LVL/ha

Atdalītais PVTM par pienu

24,633000 LVL/tonna

Atdalītais PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem

32,705586 LVL/dzīvnieks

Atdalītais PVTM īpašos gadījumos jaunajiem
lauksaimniekiem

18,826650 LVL/ha
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Kādas ir nopietnākās kļūdas
projektos
Iepriekšējā „Lauku Lapas” numurā mēs jau
rakstījām par ieteikumiem projektu sagatavošanā iesniegšanai Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākumos. Šajā reizē,
izmantojot LAD speciālistu ieteikumus,
turpinām rakstīt par to, kādas ir bijušas
nopietnākās kļūdas pirmajā kārtā iesniegtajos
projektos.
1. Iepirkuma procedūra nav veikta atbilstoši
prasībām.
• Iesniegti piedāvājumi no saistītajiem
uzņēmumiem. Atbilstoši noteikumiem
projekta iesniedzējs nedrīkst izskatīt tādu
piegādātāju piedāvājumus, kas ir savstarpēji saistītas personas likuma “Par nodokļiem
un nodevām” izpratnē. Iespējamais piegādātājs nevar būt saistīta persona arī
attiecībā uz projekta iesniedzēju un
pieaicinātajiem ekspertiem, ja tādi ir bijuši.
Tā ir viena no lietām, kurai turpmāk tiks
pievērsta lielāka uzmanība, tāpēc, gatavojot

cenu aptaujas, projektu iesniedzējiem un
sagatavotājiem pašiem ir jāparūpējas par
to, lai noskaidrotu, vai aptaujātie
piegādātāji, kuri ir iesnieguši cenu
piedāvājumus, nav savstarpēji saistītas
personas. Likuma „Par nodokļiem un
nodevām” izpratnes skaidrojums ir dots
zemāk.
• Iepirkuma
priekšmets
neatbilst
specifikācijai.
• Neprecīzi
norādīti
piegādātāju
nosaukumi.
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sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir
2. Projekta mākslīga sadalīšana, lai izvairītos no
nodrošināta
izšķiroša ietekme šajās divās vai
pilnā biznesa plāna sagatavošanas un
vairākās
komercsabiedrībās
vai kooperatīiesniegšanas vai neatbilstības dzīvotspējas
vajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vienai
rādītājos. Lai gan projektu skaits, kurus atbalsta
un tai pašai personai un šīs personas radipretendenti drīkst iesniegt vienā kārtā, nav
niekiem līdz trešajai pakāpei vai šīs personas
ierobežots, šo iespēju nedrīkst izmantot, lai
laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem
izvairītos no atbalsta nosacījumu izpildīšanas.
līdz otrajai pakāpei;
3. Projektā paredzēts iegadāties vispārējas nozīmes
transportlīdzekļus. Jāņem vērā, ka visās atbalsta • vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai
programmās, kurās ir atļauts iegādāties transkomercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrīporta līdzekļus, tie var būt tikai specializētie
bas daļu vērtības katrā no šīm divām vai
transporta līdzekļi un iekārtas, piemēram, tādi,
vairākām komercsabiedrībām vai kooperakas ir aprīkoti ar saldējamām iekārtām pārtikas
tīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai
pārvadāšanai, piena cisternas u.c.
citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās
4. Projekta pieteikums ir aizpildīts tikai daļēji.
divās vai vairākās komercsabiedrībās vai
5. Nav izpildīts nosacījums (lielajos projektos,
kooperatīvajās
sabiedrībās
(ir
balsu
kuru attiecināmo izmaksu apjoms ir 421 000–
vairākums) vairākām, bet ne vairāk kā
1 400 000 Ls) par to, ka valsts sociālās
10 vienām un tām pašām personām;
apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba • vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai
devēja maksājums) par vienu strādājošo ir jābūt
komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrīvismaz 600 latu gadā.
bas daļu vērtības katrā no šīm divām vai
6. Pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīattīstībai” atbalsta pretendents neatbilst
vajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai
nosacījumiem par mikrouzņēmumu. Atbilstoši
citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās
Komisijas pieņemtajai definīcijai mikrouzņēdivās vai vairākās sabiedrībās (ir balsu
mumam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem: tam
vairākums) komercsabiedrībai vai kooperatīir mazāk nekā 10 darbinieku un tā gada
vajai sabiedrībai, kurā fiziskajai personai (vai
apgrozījums un/vai kopējā gada bilance
šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei,
nepārsniedz 2 mlj. EUR.
vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu
Tā kā uz nākamo pieteikumu iesniegšanas kārtu
svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder
atbilstošie MK noteikumi var tikt grozīti, tad
vairāk nekā 50 procenti no šo sabiedrību
visiem, kas plāno iesniegt projektus ES atbalsta
pamatkapitāla vai daļu vērtības;
saņemšanai, ieteicams rūpīgi sekot līdzi • vienai un tai pašai personai vai vienām un tām
informācijai par izmaiņām.
pašām personām ir balsu vairākums šo
komercsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību
;Kas ir savstarpēji saistīti uzņēmumi vai
valdēs (izpildinstitūcijās);
personas?
• starp šīm personām papildus līgumam par
konkrētu darījumu jebkādā formā ir noslēgta
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”
vienošanās (arī vienošanās, kas atklātībai nav
izpratnei savstarpēji saistītas personas ir divas vai
darīta zināma) par jebkādu līgumā
vairākas fiziskās vai juridiskās personas vai ar
neparedzētu papildu atlīdzību vai šīs
līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu
komercsabiedrības
vai
kooperatīvās
personu vai grupas pārstāvji, ja pastāv vismaz
sabiedrības
veic
cita
veida
saskaņotu
darbību,
viens no šādiem apstākļiem:
lai samazinātu nodokļus.
• tās ir mātes un meitas komercsabiedrības vai
kooperatīvās sabiedrības;
Ja piegādātāji ir fiziskas personas, šo noteikumu
• vienas komercsabiedrības vai kooperatīvās izpratnē tie ir uzskatāmi par savstarpēji saistītām
sabiedrības līdzdalības daļa otrā sabiedrībā ir no personām, ja tos vieno radniecība (attiecībā uz
20 līdz 50 procentiem, turklāt šai mātes un šādiem radiniekiem – tēvu, māti, vecomāti,
meitas komercsabiedrībai vai kooperatīvajai vecotēvu, bērnu, mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli,
sabiedrībai nav balsu vairākuma;
pusmāsu), adopcijas attiecības (attiecībā uz
• vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai adoptēto un adoptētāju) vai laulība.
komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības
Sagatavoja LLKC
daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām
Ekonomikas un lauku attīstības nodaļas vadītāja
komercsabiedrībām
vai
kooperatīvajām
Santa Pāvila
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LAUKU SAIMNIEKIEM AKTUĀLA LIKUMDOŠANA

Kompensācijas par zaudējumiem,
kurus zemes lietotājiem nodarījuši
īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu
un migrējošo sugu dzīvnieki
Komisija 14 dienu laikā pēc zemes platībā
nodarīto postījumu intensitātes novērtēšanas,
pamatojoties uz aprēķināto postījumu vidējo
intensitāti, nosaka zaudējumu apmērus naudas
izteiksmē, izmantojot MK noteikumos norādīto
formulu.
• Akvakultūrai
Arī šajā gadījumā VVD reģionālā vides pārvalde izveido komisiju, kura 14 dienu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas veic pārbaudi dabā, lai konstatētu nodarītos postījumus (piemēram, zivjēdāju putnu klātbūtne, zivjēdāju
putnu sugu vidējais putnu skaits
(ligzdošana, barošanās)) un postījumu novēršanai veiktos pasākumus.
Zaudējumu kompensācijas pieprasītājs informē VVD reģionālo vides pārvaldi, ja zivjēdāju putnu
skaits sezonas laikā palielinās vismaz par 30% no sākotnēji uzskaitītajiem putniem. VVD reģionālā vides pārvalde
veic pārbaudi vismaz reizi mēnesī. Zaudējumu
kompensācijas pieprasītājs katru gadu līdz
15. oktobrim iesniedz VVD reģionālajā vides
pārvaldē pamatotu zaudējumu aprēķinam nepieciešamo informāciju par zivjēdāju putnu nodarītajiem postījumiem (piemēram, vidējais putnu
skaits, putnu uzturēšanās ilgums, zivju realizācijas cena).
Zaudējumu apmēru naudas izteiksmē nosaka,
summējot atsevišķu putnu sugu – zivju gārņu,
jūras kraukļu, jūras ērgļu un zivju ērgļu – nodarītos zaudējumus pēc MK noteikumos norādītās
formulas.

2007. gada 23. novembrī stājās spēkā Ministru
kabineta (MK) noteikumi Nr. 778 „Kārtība, kādā
zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo
sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem
būtiskiem postījumiem”. Saskaņā ar šiem MK
noteikumiem zaudējumu kompensāciju izmaksā
no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem
pēc tam, kad ir konstatēts, ka postījumus nodarījuši īpaši aizsargājamo nemedījamo
sugu vai migrējošo sugu dzīvnieki.
;Kā jāpiesaka radītie
zaudējumi?
Iesniegumu zaudējumu kompensācijai par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai
vai biškopībai iesniedz zemes lietotājs Valsts vides dienesta (VVD)
reģionālajā vides pārvaldē pēc attiecīgās zemes platības atrašanās vietas. Tas ir jāiesniedz septiņu dienu laikā pēc postījumu konstatēšanas (iesniegumu veidlapas atrodamas MK noteikumu pielikumos). Iesniegumam ir jāpievieno
dokumentu norakstus, kas apliecina zemes lietošanas tiesības, par kurā nodarītiem postījumiem
pieprasa zaudējumu kompensāciju.
;Kā novērtē nodarītos postījumus un
aprēķina zaudējumu apmēru?
• Augkopībai
Lai novērtētu augkopībai nodarītos zaudējumus,
VVD reģionālā vides pārvalde izveido komisiju,
kura 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
novērtē postījumu (piemēram, izbradājumu,
izēdumu, izrakņājumu) intensitāti attiecīgajā zemes platībā, kā arī nosaka postījumus nodarījušo
dzīvnieku sugu. Ja postījumi konstatēti lauksaimniecības kultūraugu attīstības stadijā, kurā nav
iespējams noteikt ražas zudumus, nosaka tikai
postījumus nodarījušo dzīvnieku sugu, bet zaudējumu apmērus aprēķina pēc otrreizējas postījumu
novērtēšanas dabā pirms ražas novākšanas. Postījumu intensitāti nosaka pēc sešu baļļu skalas, to
vidējo intensitāti nosaka pēc MK noteikumos
minētas formulas.

• Lopkopībai vai biškopībai
Lai novērtētu lopkopībai vai biškopībai nodarītos zaudējumus, VVD reģionālā vides pārvalde
pieaicina pa vienam pārstāvim no Valsts meža
dienesta un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
administrācijas (ja zemes platība atrodas īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā, kurai izveidota
administrācija) un nekavējoties veic pārbaudi
dabā.
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• zaudējumi lopkopībai vai biškopībai ir bijuši

Lopkopībai nodarītos zaudējumus nosaka, ja postījumu dēļ lauksaimniecības dzīvnieki ir nogalināti vai ievainoti un tāpēc likvidējami. Pēc notikuma vietā redzamajām pazīmēm (piemēram, uzbrukuma vai koduma pēdas, upuru atliekas) fiksē
nodarītos postījumus un nosaka materiālos zaudējumus atbilstoši vidējām lauksaimniecības dzīvnieku tirgus cenām pārbaudes dienā.
Biškopībai nodarītos zaudējumus nosaka, ja postījumu dēļ bišu saimes ir gājušas bojā vai ir likvidējamas. Pēc notikuma vietā redzamajām pazīmēm (izpostītiem stropiem, izēstiem rāmjiem)
fiksē nodarīto postījumu faktu un nosaka
materiālos zaudējumus saskaņā ar zaudējumu
kompensācijas pieprasītāja iesniegtiem pamatotiem aprēķiniem.

paredzami, bet nav veikti pasākumi to novēršanai;
• ir konstatēts, ka zaudējumu nodarīšana pieļauta apzināti vai ir veicināta.
;Lēmuma pieņemšana par zaudējumu kompensāciju
VVD reģionālā vides pārvalde katru gadu līdz
31. oktobrim Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijā iesniedz vienu attiecīgā akta eksemplāru (kas sastādīts par konkrēto zaudējumu
aprēķināšanas gadījumu), bet otru akta eksemplāru nosūta zaudējumu kompensācijas pieprasītājam.
Pamatojoties uz attiecīgo aktu, Latvijas vides
aizsardzības fonda padome līdz kārtējā gada
30. novembrim pieņem lēmumu par zaudējumu
kompensāciju.
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
lēmumu par zaudējumu kompensāciju rakstiski
paziņo attiecīgajai VVD reģionālajai vides pārvaldei un zaudējumu kompensācijas pieprasītājam 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

;Kādos gadījumos zaudējumu kompensācija
netiek piešķirta?
Tie ir gadījumi, kad
• iesniegums iesniegts laikā, kad postījumu raksturu vairs nav iespējams novērtēt;
• nav ievērotas augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozari regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
• akvakultūrā nav veikti zivjēdāju putnu atbaidīšanas vai skaita kontroles pasākumi vai ir pārkāptas vides aizsardzības normatīvajos aktos
noteiktās prasības;
• norādīts nepamatots vai apzināti paaugstināts
zaudējumu apmērs;
• zaudējumu apmērs augkopībā nepārsniedz
10 procentus no ražas vērtības;

;Kompensācijas izmaksas kārtība
Zaudējumu kompensāciju Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izmaksā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Sagatavots LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļā
pēc MK noteikumiem Nr. 778

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Fiksētā nodokļa piemērošanas kārtību nosaka
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
11.8 pants „Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai fiksētā ienākuma no2007. gada novembrī izdarīti vairāki grozījumi
dokļa maksātājiem”.
likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Jaunas normas iedzīvotāju ienākuma
nodokļa piemērošanā

;Kas drīkst maksāt fiksēto nodokli?
Maksātājs, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kuram nav darba ņēmēju, var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja viņa
ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu pirmstaksācijas gadā.
Maksātājs, kas taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību (reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā
kā saimnieciskās darbības veicējs), var izvēlēties
maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja atbilstoši
paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu
taksācijas gadu) nepārsniegs 10 000 latu.

FIKSĒTAIS NODOKLIS
No 2008. gada 1. janvāra nodokļa maksātājiem
tiek piedāvāta iespēja izvēlēties maksāt fiksētu
ienākuma nodokli. Lai šo iespēju izmantotu, nodokļu maksātājam jāatbilst zemāk minētajiem
kritērijiem. Līdz šim kā fiksēts maksājums tika
piemērota patentmaksa fiziskajām personām –
individuālā darba veicējiem, bet ar izdarītajiem
grozījumiem patentmaksas jēdziens no likuma ir
izslēgts.
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parastā kārtībā. Atkārtoti izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli varēs ne agrāk kā pēc
pieciem gadiem.
;Vai ir noteikti vēl kādi ierobežojumi
saistībā ar fiksētā nodokļa piemērošanu?
Likumā noteikts, ka 11.8 panta noteikumi neattiecas uz profesionālās darbības veicējiem, kas
minēti likuma 11. panta 1.2 daļā (profesionālā
darbība ir jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskajām
attiecībām, arī zinātniskā, literārā, pasniedzēja,
aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta
mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka,
komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera vai
arhitekta darbība).

;Vai var turpināt maksāt fiksēto nodokli, ja
taksācijas gada laikā nodokļu maksātājs secina, ka viņa ieņēmumi, skaitot no gada sākuma,
pārsniedz 10 000 latu?
Saimnieciskās darbības veicējs, kura ieņēmumi
taksācijas gadā pārsniedz 10 000 latu, bet kurš
pirmstaksācijas gadā ir maksājis fiksēto ienākuma
nodokli, arī taksācijas gadā maksā fiksēto ienākuma nodokli. Nākamajā taksācijas gadā un turpmākajos gados nodoklis būs jāaprēķina saskaņā ar
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
11. vai 11.1 pantu, t.i., kārtojot grāmatvedību div- ;Kā nosaka fiksētā nodokļa likmi?
kāršā vai vienkāršā ieraksta sistēmā un aprēķinot Fiksēto nodokli nosaka atkarībā no taksācijas
nodokli no saimnieciskās darbības ienākuma gada saimnieciskās darbības ieņēmumu apmēra:
Taksācijas gada saimnieciskās
Fiksētā ienākuma nodokļa
darbības ieņēmumi (latos)
summa (latos)
0–500,00

25

501,01–1000,00

50

1000,01–1500,00

75

1500,01–2000,00

100

2000,01–2500,00

125

2500,01–3000,00

150

3000,01–3500,00

175

3500,01–4000,00

200

4000,01–4500,00

225

4500,01–5000,00

250

5000,01–5500,00

275

5500,01–6000,00

300

6000,01–6500,00

325

6500,01–7000,00

350

7000,01–7500,00

375

7500,01–8000,00

400

8000,01–8500,00

425

8500,01–9000,00

450

9000,01–9500,00

475

9500,01–10 000,00

500

no 10 000,01

500 + 7% no saimnieciskās
darbības ieņēmumiem, kas
pārsniedz 10 000 latu

Piemēram, ja gada laikā saimnieciskās darbības ieņēmumi ir Ls 5400, tad nodokļa apmērs būs
275 lati.
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;Kāda ir fiksētā nodokļa samaksas kārtība?
Līdz taksācijas gada 15. martam ir jāsamaksā nodokļa avansa maksājums 25 latu apmērā. Tātad
nodokļu maksātājam, kurš 2008. gadā izvēlas
maksāt fiksēto nodokli, līdz 2008. gada 15. martam būs jāveic avansa maksājums. Taksācijas
gadam beidzoties, 15 dienu laikā no Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas dienas budžetā ir
jāiemaksā fiksētā ienākuma nodokļa atlikusī daļa,
ko nosaka kā starpību starp nodokļa summu pēc
likuma pielikumā esošās tabulas un veikto avansa
maksājumu.
Piemēram, ja nodokļu maksātāja gada laikā gūtie
saimnieciskās darbības ieņēmumi ir Ls 5400 un
nodokļu maksātājs gada sākumā ir samaksājis
avansu Ls 25 apmērā, tad viņam pēc deklarācijas
iesniegšanas 15 dienu laikā būs jāsamaksā vēl
250 latu (Ls 275 – Ls 25).
;Kā jārīkojas nodokļu maksātājam, kurš
izvēlas maksāt fiksēto nodokli?
Līdz taksācijas gada 1. februārim ir jāinformē
Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde par
to, ka maksātājs ir izvēlējies maksāt fiksēto ienākuma nodokli. Tātad nodokļu maksātājam, kurš
2008. gadā izvēlas maksāt fiksēto nodokli, līdz
2008. gada 1. februārim par to ir jāinformē Valsts
ieņēmumu dienests.
SVARĪGI PERSONĀM, KAS VAR NEREĢISTRĒTIES
KĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJI, BET
GŪST IENĀKUMUS NO ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS

Sākot no 2007. gada 1. janvāra, likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” tika papildināts ar
jaunu, divpadsmito daļu, kas fiziskai personai ļauj
nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam,
ja tiek gūts ienākums no īpašuma, – iznomājot vai
izīrējot nekustamo īpašumu (arī pārdodot īres tiesības), nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai
apakšīrniekam, iznomājot kustamo mantu vai
gūstot samaksu par dabas resursu izmantošanu
vai izmantošanas aprobežojumiem. Likumā izdarītie grozījumi tagad šīm personām uzliek par
pienākumu veikt saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti. Saimnieciskās darbības ieņēmumi
hronoloģiskā secībā ir jāuzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, kurā norāda
• ieraksta kārtas numuru;
• datumu;
• attaisnojuma dokumenta numuru un datumu;
• darījuma dalībnieku (fiziskās personas vārdu
un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu);
• darījuma aprakstu;
• darījuma summu;
• citu nepieciešamo informāciju.
6
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IZMAIŅAS SAISTĪBĀ AR APLIEKAMĀ
IENĀKUMA NOTEIKŠANU

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam, kas
grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā,
jāņem vērā izmaiņas, kas likumā izdarītas, papildinot to summu uzskaitījumu, par kurām apliekamais ienākums jākoriģē:
• nosakot saimnieciskās darbības ienākumu,
neņem vērā bilances posteņu pārvērtēšanas
rezultātus, izņemot aktīvu pārvērtēšanu sakarā ar ārvalstu valūtas kursa maiņu. Aktīvus
un pasīvus, kuru nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, novērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa taksācijas
gada pēdējā kalendāra dienā, un, nosakot
saimnieciskās darbības ienākumu, ņem vērā
attiecīgos ienākumus vai zaudējumus;
• apliekamo ienākumu palielina par maksājumu summu par prettiesisku dabas resursu
ieguvi vai lietošanu.
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
11.5 panta sestā daļa līdz šim paredzēja, ka personīgā vieglā automobiļa (izņemot vieglo automobili ar speciālo aprīkojumu) ekspluatācijas
izmaksas izdevumos ietver proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātiem maršrutiem, bet ne vairāk kā par 70 procentiem. Pēc grozījumu izdarīšanas šis ierobežojums attiecas arī uz izdevumiem par degvielu.

Neapliekamais minimums, nodokļu
likmes un cita nodokļu maksātājiem
svarīga informācija, kas mainīsies
vai stāsies spēkā ar 2008. gada
1. janvāri
Darba samaksa
• Minimālā mēneša darba alga normālā darba
laika ietvaros ir Ls 160.
• Minimālā stundas tarifa likme ir Ls 0,962.
• Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir
Ls 1,100.
• Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un
kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā
stundas tarifa likme ir Ls 1,100.
• Neapliekamais minimums Ls 80 mēnesī.
• Atvieglojumi par apgādībā esošu personu
Ls 56 mēnesī.
• Papildu atvieglojumu summa personai, kurai
noteikta I vai II invaliditātes grupa, ir
Ls 1152 gadā / Ls 96 mēnesī.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Jelgavas raj., LV 3018, tālr. 3050220

L A U K U L A PA

11.12.2007 / Nr. 33

• Papildu atvieglojumu summa personai, kurai
noteikta III invaliditātes grupa, ir Ls 900 gadā /
Ls 75 mēnesī.
• Papildu atvieglojumu summa politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem saskaņā ar likumu
“Par valsts pensijām” ir piešķirta pensija,
Ls 1152 gadā / Ls 96 mēnesī.
• Papildu atvieglojumu summa politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem saskaņā ar likumu
“Par valsts pensijām” nav piešķirta pensija,
Ls 2112 gadā / Ls 176 mēnesī.

Dabas resursu nodoklis
• Tirgotājiem jāņem vērā, ka ar 2008. gada
1. janvāri mainīsies dabas resursu nodokļa
likme maisiņiem. Ja maisiņi, ko pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu
vai neiepakotu preču vai produktu kopumam
(pirkumam) pievieno tirgotājs, izgatavoti no
bioplastmasas, jāpiemēro nodokļa likme, kas
noteikta Dabas resursu nodokļa likuma
7. pielikumā (t.i., Ls 0,15 par vienu kilogramu). Ja maisiņi izgatavoti no plastmasas, tad
tiek piemērotas šādas likmes:
− maisiņiem, kuru viena maisiņa svars nepārsniedz 0,03 kilogramus (1000 maisiņu
svars nepārsniedz 3 kilogramus), –
2,60 latu par vienu kilogramu;
− maisiņiem, kuru viena maisiņa svars ir
lielāks par 0,03 kilogramiem (1000 maisiņu svars pārsniedz 3 kilogramus), –
0,80 latu par vienu kilogramu.

Sociālā apdrošināšana
• Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu minimālais iemaksu objekts pašnodarbinātajiem ir
Ls 1800 gadā (Ls 150 mēnesī),
• Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu maksimālais iemaksu objekts ir Ls 29600 gadā.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
• Ienākumam no saimnieciskās darbības, sākot ar
2008. taksācijas gadu, tiek piemērota likme
15% apmērā.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

• Personām, kuras izmanto likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 18. pantā noteikto atlaidi lauksaimnieciskās darbības veicējiem
(nodokļa atlaide 10 latu apmērā par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru)
vienlaikus ar nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā turpmāk būs jāiesniedz pašvaldības izsniegta izziņa par zemes platību, kas
faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, nevis pašvaldības apstiprināts zemes izmantošanas plāns.

Individuālā darba veicējiem
• Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai
zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”
ir izslēgtas tās likuma normas, kas reglamentēja individuālā darba veicēju darbību. Likuma nosaukums turpmāk būs likums „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka
vai zvejnieka saimniecību”. No 2008. gada
1. janvāra individuālais darbs vairs netiks
reģistrēts. Patents, ko fiziskā persona saimnieciskās darbības veikšanai iegādājusies līdz
2007. gada 31. decembrim, ir derīgs līdz tam
noteiktā derīguma termiņa beigām, bet ne
ilgāk kā līdz 2008. gada 31. decembrim.

Akcīzes nodokļa atmaksa
• Akcīzes nodokļa likme par 1000 litriem dīzeļdegvielas ir 193 lati.
• Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumu Nr. 528 „Kārtība, kādā lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu
(gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa
vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela” pielikumā ir apstiprināta veidlapa iesniegumam, kas ir jāiesniedz, lai varētu saņemt akcīzes nodokļa kompensāciju.
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieturēšana no fiziskajām personām
izmaksājamām summām un
paziņojumu iesniegšanas kārtība
Veicot saimniecisko darbību, reizēm tiek veikti
darījumi ar fiziskām personām. Darījumos ar
fiziskām personām normatīvie akti ienākuma
izmaksātājam uzliek par pienākumu par šādu darījumu esamību informēt Valsts ieņēmumu dienestu. Bez tam atsevišķos gadījumos, izmaksājot
fiziskai personai ienākumu, izmaksas brīdī ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
;Uz kādām personām attiecas prasība likumā
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajos gadījumos iesniegt Valsts ieņēmumu
dienestam paziņojumus par fiziskai personai
izmaksātajām summām vai arī izmaksas brīdī
ieturēt nodokli?
Šī prasība attiecas uz
• komersantiem,
• individuāliem uzņēmumiem (arī zemnieku vai
zvejnieku saimniecībām),
• kooperatīvām sabiedrībām,
• nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām,
• iestādēm, organizācijām,
• biedrībām, nodibinājumiem,
• fiziskām personām, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas.
;Kuros gadījumos ienākuma izmaksas brīdi
ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis?
Nodoklis izmaksas brīdī ieturams no likuma „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17. panta desmitajā daļā nosauktajiem ienākumiem.
;Kādas paziņojumu veidlapas un kuros gadījumos Valsts ieņēmumu dienestam par fiziskām personām izmaksātajām summām ir
jāiesniedz?
Ar Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumiem Nr. 166 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem” ir apstiprināti šādi pārskatu un paziņojumu veidlapu
paraugi:
• paziņojums par algas nodokli (1. pielikums);
• darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli (2. pielikums);
• pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem
un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli
Latvijas Republikā (3. pielikums);
• paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām
8
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summām, kas nav saistītas ar darba attiecībām, neieturot izmaksas vietā nodokli (4. pielikums);
• paziņojums par personai izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamajām
summām (5. pielikums);
• pārskats par izmaksas vietā ieturēto un budžetā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli
(6. pielikums).
PAZIŅOJUMS PAR ALGAS NODOKLI
(1. pielikums)
Šo paziņojumu sastāda darba devējs par darbiniekam izmaksātajiem ienākumiem. Paziņojums tiek iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā:
• līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim – ja darba attiecības pastāvējušas līdz
gada beigām (šajā gadījumā darba devējs iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā var izmantot arī veidlapu „Darba devēja (ienākuma
izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli”
jeb 2. pielikumu, bet darbiniekiem izsniegt
1. pielikumu);
• līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko darba
attiecību izbeigšanās mēnesim – ja darba attiecības nav pastāvējušas līdz gada beigām.
Paziņojums tiek sastādīts un iesniegts Valsts
ieņēmumu dienestā līdz nākamā mēneša 15. datumam* arī par tiem fiziskās personas ienākumiem, kurus izmaksā komersanti, individuālie
uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu
pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās
darbības veicējas, ja tie nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli (likuma „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” 17. panta desmitā daļa)**:
• autoratlīdzība (honorārs), arī atlīdzība par autora pārdotajiem lietišķās un dekoratīvās mākslas darbiem un tautas daiļamatniecības izstrādājumiem;
• autoratlīdzība (honorārs), kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem;
• atlīdzība, kuru izmaksā sagādes un citas organizācijas par medījumu jēlādām, medījumiem
un to gaļu, medību trofejām, zoobarību un citu
savvaļā iegūto produkciju, izņemot savvaļas
sēņu un ogu produkciju;
* fiziskajai personai, kurai ienākumu izmaksā,
paziņojumu izsniedz ienākuma izmaksas brīdī.
** no šiem ienākumiem izmaksas brīdī ieturams IIN un
budžetā tas jāiemaksā līdz nākamā mēneša 5. datumam.
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• apdrošināšanas atlīdzība, kas saskaņā ar dzīvī-

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

bas, veselības un negadījuma apdrošināšanas
līgumu, kuru apdrošinātā interesēs noslēdzis
darba devējs (vai cits apdrošinājuma ņēmējs –
juridiskā persona), izmaksāta, pienākot
apdrošināšanas līgumā paredzētajam līguma
beigu termiņam vai laužot līgumu pirms
termiņa;
pensijas;
metāllūžņu pārdošanas ienākumi;
ieņēmumi no saimnieciskās darbības, ko veic
fiziskā persona, kurai nav izsniegts Valsts ieņēmumu dienesta apliecinājums par reģistrēšanos
saimnieciskās darbības veicēja statusā, izņemot
ieņēmumus no lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanas;
dāvinājumi naudā un citās lietās;
slimības pabalsti;
izložu un azartspēļu laimesti, kuri pārsniedz
500 latu, izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus;
atmaksājamais pārmaksātais sociālais nodoklis
(valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
dividendes, izņemot dividendes, par kurām nav
jāmaksā nodoklis saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas
2. punktu;
procentu ienākums, izņemot procentu ienākumu, par kuru nav jāmaksā nodoklis saskaņā ar
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9. panta pirmās daļas 3. punktu;
stipendijas, izņemot stipendijas, kuras saskaņā
ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9. panta pirmās daļas 8. punktu nav apliekamas
ar nodokli;
papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba
devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju
fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem
un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem.

* Šis paziņojums tiek sastādīts tikai par rezidentam izmaksātajiem ienākumiem.
DARBA DEVĒJA (IENĀKUMA IZMAKSĀTĀJA)
PAZIŅOJUMS PAR ALGAS NODOKLI
(2. pielikums)
Paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim iesniedz
darba devējs par darbiniekiem izmaksātajiem
ienākumiem. Paziņojumā iekļauj tos darbiniekus,
ar kuriem darba attiecības pastāvējušas līdz taksācijas gada beigām.
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PĀRSKATS PAR NEREZIDENTA GŪTAJIEM
IENĀKUMIEM UN SAMAKSĀTO IEDZĪVOTĀJU
IENĀKUMA NODOKLI LATVIJAS REPUBLIKĀ

(3. pielikums) vai
no 2006. gada 1. septembra IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA PĀRSKATS PAR FIZISKĀS
PERSONAS – NEREZIDENTA – GŪTAJIEM IENĀKUMIEM UN SAMAKSĀTO NODOKLI LATVIJAS
REPUBLIKĀ (MK 26.09.2006. noteikumu

Nr. 793 „Likuma „Par IIN” normu piemērošanas kārtība” 5. pielikums)
Pārskatā uzrāda datus par fiziskai personai –
nerezidentam izmaksātiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas
Republikā.
Ienākuma izmaksas brīdī nodoklis ir jāietur un
budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 5. datumā jāiemaksā, izmaksājot nerezidentam šādus ienākumus:
• ienākums no algota darba, ieskaitot darbu,
kas veikts Latvijas Republikā tāda darba
devēja labā, kurš nav Latvijas Republikas
rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijas Republikā, vai darbu, kas
veikts ārpus Latvijas Republikas Latvijas
Republikas darba devēja labā;
• ienākums no profesionālās darbības, kas veikta Latvijas Republikas rezidentu vai nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību labā Latvijas
Republikā vai ārpus tās;
• ienākums no mākslinieku, sportistu vai treneru profesionālās darbības Latvijas Republikā
neatkarīgi no tā, vai šo ienākumu saņem pats
mākslinieks, sportists vai treneris, vai cita
juridiskā vai fiziskā persona;
• ienākums no pienākumu pildīšanas Latvijas
Republikā reģistrētas kapitālsabiedrības vai
kooperatīvās sabiedrības padomē vai valdē
neatkarīgi no tā, vai ienākums tiek saņemts
no Latvijas Republikā reģistrētas kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības vai no
citas kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents. Pie šādiem ienākumiem pieder arī saistībā ar darba braucieniem un komandējumiem
izmaksātās summas, kuras pārsniedz normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba
braucieniem saistītie izdevumi, noteiktās
normas;
• ienākums likvidācijas kvotas veidā no Latvijas Republikā reģistrētas komercsabiedrības
vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas –
tādā apmērā, kādā tas pārsniedz izmaksājamo
dividendi;
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• ienākums no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas;
• ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas
Latvijas Republikā;
• ienākums no augoša meža pārdošanas un kokmateriālu pārdošanas;
• dividendes saskaņā ar likumā “Par uzņēmumu
ienākuma nodokli” noteikto likmi;
• procentu ienākums, izņemot likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmajā daļā
noteiktos procentu ienākumus;
• samaksa par intelektuālo īpašumu:
− autoratlīdzība (honorārs) par zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu darbu radīšanu, ņemot vērā izdevumu normas, kuras
saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 4. punktu noteicis Ministru kabinets,
− maksājumi par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 3. panta ceturtās
daļas 4. punkta “a” apakšpunktā noteikto
likmi;
• apdrošināšanas atlīdzība, kas saskaņā ar dzīvības, veselības un negadījuma apdrošināšanas
līgumu, kuru apdrošinātā interesēs noslēdzis
darba devējs (vai cits apdrošinājuma ņēmējs –
juridiskā persona), izmaksāta, pienākot apdrošināšanas līgumā paredzētajam līguma beigu termiņam vai laužot līgumu pirms termiņa;
• pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas
Republikas likumiem;
• papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba
devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju
fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem
un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem.
Fiziskajai personai – nerezidentam, kuram ienākums tiek izmaksāts, ieturot izmaksas vietā nodokli, izsniedz veidlapu „APLIECINĀJUMS /
CERTIFICATE par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli
Latvijas Republikā / on income derived and income tax paid in the Republic of Latvia” (MK noteikumu Nr. 793 7. pielikums). (likuma „Par
IIN” 17. panta 12.1 daļa)
PAZIŅOJUMS PAR PERSONAI IZMAKSĀTAJĀM AR
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLI APLIEKAMAJĀM SUMMĀM, KAS NAV SAISTĪTAS AR DARBA
ATTIECĪBĀM, NEIETUROT IZMAKSAS VIETĀ
NODOKLI (4. pielikums)
Paziņojumu iesniedz, izmaksājot:
• fiziskām personām ienākumus, kas nav minēti
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
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9. pantā un no kuriem izmaksas brīdī nodoklis
nav jāietur;
• ienākums fiziskai personai, kas reģistrējusies
kā saimnieciskās darbības veicējs.
Paziņojumu sastāda atsevišķi par katru fiziskajai
personai izmaksātā ar nodokli apliekamā ienākuma veidu.
Paziņojumu sastāda par ceturksni un iesniedz
VID līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. Paziņojumu par IV ceturksni iesniedz līdz
nākamā gada 1. februārim.
PAZIŅOJUMS PAR PERSONAI IZMAKSĀTAJĀM
AR IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLI
NEAPLIEKAMAJĀM SUMMĀM (5. pielikums)

Paziņojumu izsniedz par fiziskajai personai izmaksātajām ar nodokli neapliekamajām summām, kas noteiktas likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pantā.
Ar nodokli neapliekamie ienākumi saskaņā ar
likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9. panta pirmo daļu ir šādi:
• ienākumi no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ja tie nepārsniedz 3000 latu gadā;
• fiziskās personas – individuālā uzņēmuma
īpašnieka – ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no Latvijas Republikas kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības peļņas, kā
arī no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai
Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidenta –
sabiedrības peļņas, izņemot dividendes no
iekšzemes uzņēmuma, kuram nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, vai citas Eiropas
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas
zonas valsts rezidenta – sabiedrības, kurai nav
jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklim pēc
būtības līdzīgs ienākuma nodoklis savā rezidences valstī, kā arī no tām kapitālsabiedrībām, kuras izmanto citos Latvijas Republikas
likumos (izņemot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”) noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus vai atlaides vai
pēc būtības līdzīgus citā Eiropas Savienības
dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī
noteiktus ienākuma nodokļa atvieglojumus vai
atlaides dividenžu deklarēšanas gadā vai
iepriekšējā gadā;
• ienākumi no noguldījumiem un depozītiem
Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības
dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas
valstīs reģistrētās kredītiestādēs un krājaizdevu
sabiedrībās, kā arī ienākumi no hipotekārajām
ķīlu zīmēm;
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Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas
sabiedrības, kas nodibinātas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, kā arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības, kas nodibinātas un darbojas saskaņā ar attiecīgās Eiropas
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas
zonas valsts normatīvajiem aktiem, izņemot tās
apdrošināšanas atlīdzības, kas izmaksātas pēc
dzīvības, veselības un negadījuma apdrošināšanas līguma, kuru apdrošinātā interesēs noslēdzis
darba devējs (vai cits apdrošinājuma ņēmējs –
juridiskā persona), pienākot apdrošināšanas līgumā paredzētajam līguma beigu termiņam vai
laužot līgumu pirms termiņa;
izložu un azartspēļu laimesti, kuri nepārsniedz
izdevumus, kas saistīti ar to iegūšanu;
ienākumi no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas
valsts un pašvaldību parādzīmēm;
normatīvajos aktos noteiktie no budžeta izmaksājamie (paredzēti budžeta apropriācijā) pabalsti, normatīvajos aktos noteiktā atlīdzība par
aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzība par
audžuģimenes pienākumu veikšanu, izņemot
pārejošas darba nespējas pabalstus un pabalstus,
kuru piešķiršanas pamats ir personas darba vai
dienesta attiecības ar budžeta finansētu institūciju, kā arī citi pabalsti, kas izmaksājami no Ministru kabineta noteiktajām biedrībām un nodibinājumiem;
stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, Ministru
kabineta apstiprinātas biedrības vai nodibinājuma līdzekļiem vai no to starptautisko izglītības
vai sadarbības programmu līdzekļiem, kurās
līdzdalību ir apstiprinājis Ministru kabinets;
mantojuma rezultātā gūtais ienākums, izņemot
autoratlīdzību (honorāru), kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem, un no fiziskajām personām saņemtais dāvinājums;
konkursos un sacensībās saņemtās mantiskās un
naudas balvas (prēmijas), kuru kopējā vērtība
taksācijas gadā nepārsniedz 150 latu, un publiskos starptautiskos konkursos un starptautiskās
sacensībās gūtās balvas un prēmijas, kuru kopējā vērtība gadā nepārsniedz 3000 latu, kā arī
Baltijas asamblejas balvu laureātiem izmaksātā
naudas prēmija un Ministru kabineta balva;
uzturnauda (alimenti);
summas, kas uz tiesas sprieduma pamata saņemtas laulības šķiršanas sakarā;
atlīdzība likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā
par kaitējumu darbaspēju zaudējuma gadījumā,
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kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī apgādnieka zaudējuma
sakarā;
darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba devēja piešķirtais bēru
pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 150 latu;
palīdzība stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtējos gadījumos, ja tā sniegta uz
valsts vai pašvaldību pārvaldes institūciju
lēmuma pamata;
kompensācijas izmaksas likumu un Ministru
kabineta noteikto normu ietvaros, izņemot
kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu;
ar Ministru kabineta lēmumu noteiktā apgāde
natūrā, kā arī summas, kas izmaksātas šīs apgādes vietā;
atlīdzība par asiņu nodošanu un cita veida
donorpalīdzību;
ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas, izņemot ienākumu no:
− pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas
(ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanas,
− fiziskās personas īpašumā esoša augoša
meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ja mežs ir
bijis šīs personas īpašumā mazāk par
36 mēnešiem,
− personāla akciju atpirkšanas;
ienākums no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas,
kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts
zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un
vismaz divpadsmit mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim ir personas
deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā
maksātāja papildu adrese);
palīdzība, kas sniegta, pamatojoties uz arodbiedrības institūcijas lēmumu, no arodbiedrības naudas līdzekļiem, kuri veidojas no arodbiedrības biedru naudas maksājumiem un
ārvalstu arodbiedrību ziedojumiem (dāvinājumiem), – gada neapliekamā minimuma apmērā;
summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts
lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;
ienākums no privātajos pensiju fondos veikto
iemaksu ieguldīšanas;
palīdzība naudā vai citās lietās, vai pakalpojuma veidā, kas, pamatojoties uz reliģiskās organizācijas vai tās iestādes institūcijas
(amatpersonas) lēmumu, sniegta no reliģiskās
organizācijas vai tās iestādes naudas līdzekļiem, – gada neapliekamā minimuma apmērā;
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• preču un pakalpojumu loteriju laimesti;
• atlīdzību likumos un citos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā par kaitējumu darbspēju
• palīdzība naudā vai citās lietās, vai pakalpojuma veidā, kas sniegta no sabiedriskā labuma
organizācijas (izņemot reliģisko organizāciju)
līdzekļiem, vai palīdzība, ko budžeta finansētas
institūcijas, labdarības vai filantropiskas organizācijas sniegušas lietās, kurām piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa, – gada neapliekamā minimuma apmērā;
• kompensācija par īres līguma izbeigšanu un
dzīvojamo telpu atbrīvošanu denacionalizēta
vai likumīgajam īpašniekam atdota nama īrniekam, kurš attiecīgajā namā dzīvojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai likumīgajam īpašniekam (viņa mantiniekam);
• ienākums, kas gūts, sniedzot palīdzību vai slepeni sadarbojoties ar operatīvās darbības subjektiem;
• ienākums no fiziskajai personai piederošu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārdošanas;
• uzturēšanas līdzekļi, kas saņemti no speciālās
aizsardzības iestādes.
Izmaksājot fiziskajai personai ar nodokli neapliekamos ienākumus, 5. pielikumu Valsts ieņēmumu
dienestā iesniedz par gadu līdz pēctaksācijas gada
1. februārim.

* 5. pielikumu ienākuma izmaksātājs neiesniedz,
ja fiziskajai personai taksācijas gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir bijusi mazāka par četrkāršotu mēneša neapliekamo minimumu.
;4. un 5. pielikums nav jāiesniedz, izmaksājot
šādus ienākumus:
• stipendijas no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem;
• pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa
pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu;

zaudējuma gadījumā, kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī sakarā ar apgādnieka zaudējumu;
• summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos
ārkārtējos gadījumos;
• kompensāciju summas likumos un Ministru
kabineta noteikumos noteiktajā apmērā;
• atlīdzību par asins nodošanu un cita veida
donorpalīdzību;
• izložu un azartspēļu laimestus, kuru apmērs ir
mazāks par 500 latiem.
4. un 5. pielikums nav jāiesniedz par fiziskās
personas īpašumā esošam individuālajam uzņēmumam (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecībai) vai individuālajam komersantam izmaksātajām summām.

;Kā var zināt, ka fiziskā persona, kurai
ienākumu izmaksāja, ir reģistrējusies kā
saimnieciskās darbības veicēja?
To, ka fiziskā persona ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, apliecina šādi dokumenti:
• likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un
individuālo darbu” noteiktajā kārtībā izsniegta
individuālā darba reģistrācijas apliecība vai
patents;
• nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;
• individuālā komersanta reģistrācijas
apliecība.
Fiziskā persona, lai apliecinātu reģistrēšanos
saimnieciskās darbības veicēja statusā, ienākumu
izmaksātājam iesniedz kopiju vienam no minētajiem dokumentiem, uzrādot attiecīgo dokumentu
oriģinālus.
Sagatavoja LLKC
Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Linda Puriņa

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un SIA “Batsoft” sadarbības rezultātā ir izstrādāta
grāmatvedības uzskaites sistēma “Grāmatvedība 1” (G1).
Grāmatvedības uzskaites sistēma “G1”:
• paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem
• piemērota lauksaimniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem
• atbalsta gan vienkāršā, gan divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites sistēmu
“G1” finanšu uzskaites bloks ir savienojams ar SIA “Batsoft” izstrādāto programmatūru pamatlīdzekļu un
darba samaksas uzskaitei.
Informācija par grāmatvedības uzskaites sistēmas “G1” iespējām un programmatūras iegādi:
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, tālr. 63050220; SIA “Batsoft”, tālr. 67817180.
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SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
piedāvā zemnieku apmācību projektā “Profesionālās
apmācības 2005–2006”, kura ietvaros lauksaimnieki var
piedalīties un izglītoties Eiropas Lauksaimniecības Virzības
un Garantiju fonda finansētos apmācību kursos.
Sīkāku informāciju par precīzu kursu norises laiku un
pieteikšanos var iegūt pa norādīto kontakttelefonu. Visu
tēmu saraksts atrodams arī interneta mājas lapā www.llkc.lv
sadaļā Apmācību kursi un semināri / Profesionālās
apmācības 2005–2006.
Tabulā norādīti tie kursi un to norises ilgums pa
mēnešiem, kuros apmācības sākas laikā no 2008. gada
janvāra līdz 2008. gada martam.

Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas
“Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un
pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto
personu profesionālās iemaņas un kompetenci”
PROJEKTA “PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS 2005–2006” KURSI, KUROS APMĀCĪBAS SĀKAS
LĪDZ 2008. GADA MARTAM

Lauksaimniecības modulis
Kursu tēma

Lauksaimniecības pamati / 120 st.
Augkopība – īsais kurss / 32 st.
Augkopība – izvērstais kurss /
56 st.
Integrētā augkopība / 32 st.

Dārzeņkopība / 32 st.
Bioloģiskās lauksaimniecības
īsais kurss / 32 st.
Bioloģiskās lauksaimniecības
metodes / 85 st.
Bioloģiskās lauksaimniecības
sertifikācija / 12 st.
Bioloģiskā augļkopība / 24 st.

Īstenošanas vieta

Kontakttālrunis

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB*
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB
Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB

3722579
5707200
4307012
5022792

Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB

3822484

Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB
Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB
Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB
Valmiera, Mūrmuižas iela 9, Valmieras LKB
Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles
LKB
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB
Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB

3662721
5233127
4725958
4221757
4130022
4473852
3323519
4130022
4473852
4221757
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5122579
5022792
3123452
4473852
3662721
4130022

Kursu īstenošanas laiks
(mēneši)
2008. gads
I
II
III
IV

Kursu tēma

Lopkopība – īsais kurss
(dzīvnieku suga pēc izvēles) /
32 st.

Īstenošanas vieta
Aizkraukle, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles
LKB
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB
Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB
Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB
Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB

5233127
3323519
3427737
5707200
3822484

Sigulda, Raiņa iela 3, Siguldas LKB

7973491

Lopkopība – izvērstais kurss
Madona, Poruka iela 2, Madonas LKB
(dzīvnieku suga pēc izvēles) /
56 st.
Dzīvnieku ganāmpulku vērtēšana
Ozolnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
VAI pārraudzība (dzīvnieku suga
un izglītības centrs”, Rīgas iela 34
pēc izvēles) / 42 st.

Kvalitatīva piena ieguve / 32 st.

Kontakttālrunis

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB
Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB
Jēkabpils, Bebru iela 108, Jēkabpils LKB
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
Limbaži, Jūras iela 58, Limbažu LKB
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB

5122579

4807688

3050220
3722579
4473852
5233127
3011579
4022077
5022792

Lauku ekonomikas dažādošana.
„Netradicionālo augu vai dzīvnieku Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB
audzēšana” / 32 st.

3722579

Netradicionālā lauksaimniecība.
Alūksne, Dārza iela 11, Alūksnes LKB
„Biškopība” / 32 st.

4307012

Lauku ekonomikas dažādošana
"Vides tūrisms" / 75 st.

Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB

4725958

Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB

3927211

Gulbene, Ābeļu iela 2, Gulbenes LKB

4473852

Lauku ekonomikas dažādošana.
"Lauku ainavas veidošana, sētu
labiekārtošana un daiļdārzu
veidošana" / 32 st.
Lauksaimniecības tehnikas
sekmīga izmantošana laukos /
24 st.

Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
Kuldīga, Pilsētas laukums 4, Kuldīgas LKB
Bauska, Uzvaras iela 1, Bauskas LKB
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Liepāja, Bāriņu iela 15, Liepājas LKB
Ludza, Raiņa iela 16, Ludzas LKB
Higēnas un obligātās nekaitīguma
Ogre, Brīvības iela 15, Ogres LKB
prasības govs svaigpiena ražošanas
Preiļi, Raiņa bulvāris 21b, Preiļu LKB
saimniecībās/ 14 st.
Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB
Saldus, Kuldīgas iela 69, Saldus LKB
Tukums, Pils iela 11, Tukuma LKB
Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB
Cēsis, Dārza iela 12, Cēsu LKB
Savstarpējā atbilstības prasības
Jelgava, Dobeles ielā 41, Jelgavas LKB
saimniecībā/ 24 st.
Ventspils, Raiņa iela 4a, Ventspils LKB

3722579
3011579
3323519
3927211
4130022
3427737
5707200
5022792
5381263
4623204
3822484
3123452
3662721
4130022
3011579
3662721

Kursu īstenošanas laiks
(mēneši)
2008. gads
I
II
III
IV

Mežsaimniecības modulis
Kursu tēma

Meža apsaimniekošanas cikls I /
Kā izmantot savu mežu – meža
alternatīvā izmantošana / 32 st.
Vētras skartu mežu
apsaimniekošana / 24 st.
Meža uzturēšana un
apsaimniekošanas plānošana /
40 st.

Kontakttālrunis

Īstenošanas vieta
Dobele, Brīvības iela 12, Dobeles LKB
Valka, Rīgas iela 13, Valkas LKB

3722579
4725958

Daugavpils, Sēlijas iela 25, Daugavpils LKB

5422332

Preiļi, Raiņa bulvāris 21b, Preiļu LKB

5381263

Rēzekne, Dārzu iela 7a, Rēzeknes LKB

4623204

Kursu īstenošanas laiks
(mēneši)
2008. gads
I
II
III
IV

mēnesis, kad kursi sākas (tas ir arī kursu īstenošanas laiks)
kursu īstenošanas laiks

* LKB – Lauku konsultāciju birojs

Ik katru gadu jaunu velēnu griež lemess,
Ik katru gadu citu ziedu smaržu jūt,
Bet, tas, kas labs ir padarīts uz zemes,
Tas it nekad no zemes nepazūd.
/I. Ziedonis/

Mierīgu ziemu, cerīgu
pavasari, veiksmīgu vasaru un
bagātu rudeni!
Lauku Lapas veidotāji

“Lauku Lapu” variet lasīt arī internetā – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” mājaslapā
WWW.LLKC.LV.
Izdevumā Normunda Grickus zīmējumi.

