2.pielikums.
Ienākuma veidu kodi
2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.677 „Noteikumi par
iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”
Ienākuma veidi, kuru kodi sākas ar “10” (nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī):
Ienākuma
veida kods

1001

1003

Darba alga (ienākums, kuru darba devējs
izmaksā, pamatojoties uz darba tiesiskajām
attiecībām (piemēram, prēmijas, slimības
nauda, pamatojoties uz darbnespējas lapu
A, ikgadējā atvaļinājuma nauda))
Ienākumi no intelektuālā īpašuma (izņemot
autortiesību mantinieku ienākums)

1004

Metāllūžņu pārdošanas ienākumi

1006

Ienākumi
no
nekustamā
īpašuma
izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas)

1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013

1014
1016
1017
1018
1019
1020
1024
1

Ienākuma veida nosaukums

Ienākumi no citas saimnieciskās darbības
Ienākumi no uzņēmuma līguma
Ienākumi no kustamā īpašuma izmantošanas
(iznomāšanas, izīrēšanas)
Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža
atsavināšanas
Dividendes
Mantojuma rezultātā gūtais ienākums
(autortiesību mantinieku ienākums)
Preču pārdošana (likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas
19.2punkta “a” apakšpunkts)
No
juridiskās
personas
saņemtais
dāvinājums
Stipendijas
Apdrošināšanas atlīdzība
Ienākumi no pienākumu pildīšanas padomē
vai valdē
Procenti
Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no
kuriem nodokli ietur izmaksas vietā
Ienākums no privātajos pensiju fondos
veikto iemaksu ieguldīšanas

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likme

23 %

23 %
10 %
10 % vai 23 %1
23 %
23 %
10 % vai 23 %2
10 %
10 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
10 %
23 %
23 %

un 2 samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi piemēro, ja fiziskā persona izvēlējās piemērot likuma “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmito daļu un nereģistrēt saimniecisko darbību.

1026

1032

1033
1034
1035
1036
1037
1039
1040
1042
1043
1044
1049

1051

1052
1054
1056

3

Papildpensijas kapitāls, kas veidojies no
darba devēja veiktajām iemaksām privātajos
pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju
plāniem un izmaksāts pensiju plānu
dalībniekiem
Atlīdzība, kuru izmaksā sagādes un citas
organizācijas
par
medījumu jēlādām,
medījumiem un to gaļu, medību trofejām,
zoobarību un citu savvaļā iegūto produkciju
Slimības pabalsti (“B” daļa)
Vecuma pensija
Invaliditātes pensija
Izdienas pensija
Apgādnieka zaudējuma pensija
Valsts speciālā pensija, invalīdu speciālā
pensija
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas, kas ir atmaksātas
Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas
Savienības regulām un starpvalstu līgumiem
Iznomātā personāla ienākums
Ienākums no dzīvības apdrošināšanas līguma
ar līdzekļu uzkrāšanu
Ienākums uz tiesas nolēmuma vai iestādes
lēmuma pamata no valsts budžeta
izmaksājamās kompensācijas, kas saistītas ar
darba attiecībām vai to pārtraukšanu
Ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas
līgumiem, kas veidojas no apdrošinātāja
piešķirtajām gratifikācijām
Pensijai pielīdzināms ienākums
Ienākumam pielīdzināms aizdevums
Sezonas laukstrādnieku ienākums

23 %

23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %
23 %

23 %

23 %
23 %
23 % vai 45 %3
15

Ja ienākuma saņēmējs aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis,
attiecīgajam ienākumam papildus pamatlikmei likmei piemēro 22 procentu papildu likmi

Ienākuma veidi, kuru kodi sākas ar “20” (ar nodokli apliekams ienākums, nodokli
maksā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju):
Ienākuma
veida kods

2006
2007
2008
2009
2010
2015
2021
2030
2046
2047
2054
2055

Ienākuma veida nosaukums
Ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas)
Ienākumi no citas saimnieciskās darbības
Ienākumi no uzņēmuma līguma
Ienākumi no kustamā īpašuma izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas)
Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas
Ienākums no nekustāmā īpašuma atsavināšanas
Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli neietur izmaksas
vietā
Ienākumi, ko saņem likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā
Ienākums no kapitāla aktīvu, izņemot nekustamo īpašumu, atsavināšanas
Ienākums, kas gūts aizdevumu (kredīta) saistību samazināšanas vai
dzēšanas rezultātā
Ienākumam pielīdzināms aizdevums
Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Ienākuma veidi, kuru kodi sākas ar “30” (ar nodokli neapliekami ienākumi):
Ienākuma
veida kods

3005
3011
3016
3017
3022
3024
3027
3028
3038
3041
3044
3045
3047
3048
3050

3053

Ienākuma veida nosaukums
Ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas, izņemot nekustamo īpašumu
Dividendes
Stipendijas
Apdrošināšanas atlīdzība
Citi ar nodokli neapliekami ienākumi
Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas
Ienākums no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārdošanas
Procentu ienākums no valsts un pašvaldību parādzīmēm
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti un
atlīdzības
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas, kas ir
atmaksātas
Ienākums no dzīvības apdrošināšanas līguma ar līdzekļu uzkrāšanu
Pabalsts likumos vai Ministru kabineta noteikto normu ietvaros
Ienākums, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai
dzēšanas rezultātā
Ienākums uz tiesas sprieduma pamata no valsts budžeta izmaksājamās
kompensācijas, kas nav saistītas ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu
Algota darba ienākumi par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas
Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar
kuru Latvijai ir noslēgts un stājies spēkā starptautiskais līgums par
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
(likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24.panta septītā daļa)
Izložu vai azartspēļu laimests, kas vienā reizē vai summējot visā
azartspēles organizēšanas vietas viena apmeklējuma laikā pārsniedz 3000
euro

Ienākuma veidi, kuru kodi sākas ar “40” (ienākumu apliek ar nodokli, ja saņemtais
ienākums pārsniedz likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto apmēru):
Ienākuma
veida kods

4002

4023

4025

Ienākuma veida nosaukums
Ieņēmumi no savas lauksaimniecības
produkcijas un ievāktu savvaļas velšu
pārdošanas
Citi ienākumi, kuri likumā noteikto normu
ietvaros ir neapliekams ienākums (likuma
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9.panta pirmās daļas 20., 25. un 27.punkts)
Konkursos un sacensībās saņemtās
mantiskās un naudas balvas (prēmijas)

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likme
Neapliekamas līdz 3000 euro,
pārsniegumam piemēro 23 %
Neapliekams līdz 1000 euro,
pārsniegumam piemēro 23 %
Neapliekams līdz 143 euro
(publiskos starptautiskos
konkursos, sacensībās vai
Baltijas Asamblejas balvu
laureātiem izmaksātā naudas
prēmija un Ministru kabineta
balva līdz 1423 euro),
pārsniegumam piemēro 23 %

