Valsts ieņēmumu dienesta
informācijas nodošana
pašvaldībām par fizisko
personu ienākumiem
VID Nodokļu pārvaldes
Informācijas sistēmu atbalsta
Daļas vadītāja Ilze

Mīļā

Datu pielasīšana
Datu pielasīšana notiek par taksācijas gadu.
Dati tiek attēloti pa mēnešiem.
Ja nepieciešami dati par periodu, kas neietilps
taksācijas gadā, informācija pieprasāma par
diviem gadiem.
Piemēram, nepieciešami ienākumi par periodu no
2013.gada augusta līdz 2014.gada augustam, tad dati
pieprasāmi par 2013. un 2014.gadu.

Kādos griezumos VID datu bāzēs tiek
atspoguļota informācija par personas
ienākumiem?
VID datu bāzē informācija ir no iesniegtajiem dokumentiem:

1. Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām
no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli
un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī
2. Paziņojums par fiziskajai personas izmaksātajām summām
3. Gada ienākumu deklarācija
4. Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma
DK
5. Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
6. Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija
7. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas –
nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas
Republikā
8. Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa
maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Kādos griezumos VID datu bāzēs tiek
atspoguļota informācija par personas
ienākumiem? (2)
1. Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām
iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju
ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu
pārskata mēnesī (Darba devēja ziņojums – DDZ)
(MKN 07.09.2010. Nr.827)

VID iesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam,
kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā.
2. Gada ienākumu deklarācijas

(MKN 21.08.2012. Nr.568 1. pielikums)

VID iesniedz no taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz
1.jūnijam

Kādos griezumos VID datu bāzēs tiek
atspoguļota informācija par personas
ienākumiem? (3)
3. Paziņojums par fiziskajai personas izmaksātajām
summām (MKN 25.08.2008. Nr.677 2.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar
2009.gada 1.janvāri)

VID iesniedz - līdz nākamā mēneša 15.datumam
- līdz pēctaksācijas gada 1.februārim

4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās
personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un
samaksāto nodokli Latvijas Republikā (MKN 21.09.2010. Nr.
899. 4.pielikums)

Līdz nākamā mēneša 15.datumam

Kādos griezumos VID datu bāzēs tiek
atspoguļota informācija par personas
ienākumiem? (4)
5. Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla
pieauguma DK (MKN 21.08.2012. Nr.568 3.pielikums - Deklarācija DK)

Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 711,44 euro
mēnesī- līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša
15.datumam.
Ja ienākums ir no 142,30 euro līdz 711,44 euro mēnesī – vienreiz
ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam
Ja ienākums ir līdz 142,29 euro mēnesī – līdz taksācijas gadam
sekojošā gada 15.janvārim

Kādos griezumos VID datu bāzēs tiek
atspoguļota informācija par personas
ienākumiem? (5)
6. Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija
(MKN 21.08.2012. Nr.568 3.pielikums - Ienākuma precizēšanas
deklarācija GD)
Sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu
7. Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas (MKN 08.04.2014. Nr.190)
Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam
8. Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa
maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (MKN
07.09.2010. Nr.827 31.pielikums)
Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka
ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša
pēdējās dienas

Piemērs: izziņa no SOPA

DDZ.I(bezPazin) - taksācijas gadā par Fizisko personu iesniegto
„Darba devēju ziņojumu” ailīšu „Ienākumi” un
„Ienākumu precizēšana” summa, ja par attiecīgo
taksācijas periodu nav iesniegts tā paša darba
devēja paziņojums par fiziskajām personām
izmaksātajām summām, kur paziņojumā IeIen
piemērošanas kods 10 un ieturētais nodoklis ir
jānorāda DDZ

Informāciju var iegūt no prezentācijas 1.pielikuma

PFP.05(DA) - Taksācijas gada paziņojumu par fiziskajām
personām izmaksātajām summām lauka
«Ieņēmumi» summa no paziņojumiem, kuros
IeIeN piemērošanas kods ir 10 un ienākuma
veida kodi ir 1001, 1018, un ir pazīme «apliek DDZ»

Informāciju var iegūt
no prezentācijas
1.Pielikuma

Informāciju var iegūt no
prezentācijas 2.pielikuma
1001 - darba alga

PFP.05(CitiApl) - Taksācijas gada paziņojumu par fiziskajām
personām izmaksātajām summām lauka
„Ieņēmumi” summa no paziņojumiem,
kuros IeIeN piemērošanas kods ir 10 un
nav algots darbs (nav ienākuma veida
kodi (1001, 1018)) un ienākuma
piemērošanas veida kods ir 20
Informācija no
prezentācijas
1.pielikuma

Informācija no
prezentācijas 2.pielikuma

Biežāk iesniegtie ienākuma
veida kodi
Paziņojumu iesniedz līdz nākamā mēneša 15.datumam:
1003 – ienākumi no intelektuālā īpašuma (autoratlīdzība)
1004 - metāllūžņu pārdošanas ienākumi
1008 – ienākumi no uzņēmuma līguma

1010 - ienākumi no kokmateriālu un augoša meža
atsavināšanas
1033 – slimības pabalsti («B» daļa) - iesniedz līdz nākamā
mēneša 15.datumam

Biežāk iesniegtie ienākuma
veida kodi
Par izmaksātiem ienākuma veidiem, kuru kodi sākas ar “20",
“30” un “40”, paziņojumu izsniedz reizi gadā, norādot
informāciju par kopējo taksācijas gada laikā gūto viena veida
ienākumu
2006 - ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas
(iznomāšanas, izīrēšanas)
3038 - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie
pabalsti un atlīdzības
1001 – darba alga – iesniedz reizi gadā līdz nākamā gada
1.februārim, vai darba attiecību pārtraukšanas gadījumā līdz
nākamā mēneša 15.datumam

Kā novērtēt patiesos ienākumus
pašnodarbinātām personām,
nodarbinātajiem mikrouzņēmumos?

Par fizisko personu ienākumiem VID rīcībā un arī nodokļu
aprēķināšanas vajadzībām ir nepieciešami BRUTO ienākumi

Nav plānoti grozījumi normatīvajos aktos, kas noteiktu, ka
fiziskajām personām saimnieciskās darbības veicējiem vai par
mikrouzņēmuma darbiniekiem tiks iesniegtas ziņas par NETO
ienākumiem
BRUTO ienākumu – uz papīra
NETO ienākumi – persona saņem uz rokas

Kad un vai VID plāno VID datos par
personas gūtajiem ienākumiem, redzēt
personas darba vietu?

Risinājums no VID puses tiks izstrādāts līdz 01.06.2015.

Pēc risinājuma ieviešanas varēs redzēs izmaksātāja
reģistrācijas numuru

VID izmantojot VISS papildus pašvaldībām
nodos datus:
1. Dienesta reģistrēto iestāžu dati - valsts vai pašvaldības
budžeta iestāde, reliģiskā organizācija, arodbiedrība,
ārvalstu diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība,
zvērinātu advokātu birojs, zvērinātu notāru prakses vieta
vai nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgā
pārstāvniecība
2. Struktūrvienības dati
3. Dati par saimnieciskās darbības veicēju
4. Dati par fiziskas personas darba attiecību statusiem (pēc
personas koda tiks atlasīti dati par fiziskas personas darba
attiecību statusa maiņām visās darba vietās no ziņām par
darba ņēmējiem)
5. VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai
neesamību

Paldies par uzmanību!

