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Informatīvais materiāls 

 
Atcelti 2020. gada iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās 
darbības veicējiem 
 

 
 
2020. gada 20. martā pieņemts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas 

2020. gada 21. martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 57B 
(2020/57B). 
 

 

2020.gadā  

✓ saimnieciskās darbības veicējs nemaksā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma; 

✓ avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma var veikt 

labprātīgi. 
 

 

 

Ja esi jau iesniedzis 2019. gada ienākumu deklarāciju 
 

Valsts ieņēmumu dienests mainīs automātiski izveidoto avansa maksājumu aprēķinu 
par 2020. gadu, un līdz gada beigām Tev nav jāveic avansa maksājumi. Par izmaiņām 

nosūtīsim informāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, un par to saņemsi 
paziņojumu arī savā e-pastā. 
 

 

Ja neesi vēl iesniedzis 2019. gada ienākumu 

deklarāciju 
 
➢ Ja plāno iesniegt 2019. gada ienākumu deklarāciju tuvākajās dienās un saņemsi 

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas automātiski izveidoto 2020. gada avansa 
maksājumu aprēķinu, lūdzam neņemt to vērā. Tev nav jāveic avansa maksājumi par 

2020. gadu. Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tuvākajā laikā būs izmaiņas. 
 
➢ Ja plāno iesniegt 2019. gada ienākumu deklarāciju vēlāk (pēc izmaiņām 

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā), tad pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas 
Elektroniskās deklarēšanas sistēma izveidos avansa maksājumu aprēķinu ar 2021. gadā 
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maksājamo avansu. Izveidoto avansa maksājumu saņemsi savā e-pastā reizē ar 

paziņojumu par 2019. gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu. 
 

 
Jaunā paziņojuma piemērs 

Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta 
Dokuments pieņemts 
Dokuments "Gada ienākumu deklarācija" Nr. 60000000 par 2019. gadu pieņemts un iekļauts VID datubāzē. 
Dokumenta iesniedzējs: JĀNIS BĒRZIŅŠ 
Uzmanību! Pamatojoties uz saņemtās gada deklarācijas datiem par saimnieciskās darbības rezultātiem, tika veikts 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins un noteikts avansa maksājumu grafiks 2020. gadam: 
Avansa maksājums līdz 15.martam: 276.41 
līdz 15.jūnijam: 0.00 
līdz 15.augustam: 0.00 
līdz 15.novembrim: 0.00 
Nākošajā taksācijas gadā līdz 15.martam maksājamā avansa maksājumu summa: 150.38 
Ar detalizētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina no saimnieciskās darbības ienākuma 
informāciju varat iepazīties EDS sadaļas "Pārskati" pārskatā "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins 
no saimnieciskās darbības". 

 
Šis e-pasts ir izveidots automātiski, lūdzam uz to neatbildēt. 

Pieslēgties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai: eds.vid.gov.lv. 

 

Ja vēlies saņemt atpakaļ 2020. gadā jau veikto avansa 

maksājumu 
 

 
Ja šogad jau esi veicis pirmo avansa maksājumu par 2020. gadu un vēlies to 

saņemt atpakaļ, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniedz iesniegumu brīvā 
formā sadaļā “Sagatavot dokumentu” – “No veidlapas” – dokumentu grupa 

“Citi” – “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”. 
 
Iesnieguma teksta piemērs 

 
Lūdzu atmaksāt manu šā gada 15. martā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

avansa maksājumu ___ euro apmērā uz kontu Nr. LV_________________  
 

Jānis 

 

Ja vēlies maksāt nodokli avansā labprātīgi 
 
Ja prognozē, ka saimnieciskās darbības rezultāts 2020. gadā būs pozitīvs, nevēlies visu 

nodokli maksāt 2021. gadā vienā maksājumā un Tev ir iespēja to samaksāt agrāk, tad 
2020. gada laikā maksā nodokli pamazām pēc saviem ieskatiem (sadalot maksājumus 
vairākās daļās vai vienā maksājumā) – bez ierobežojumiem un papildu iesniegumiem.  

Samaksāto nodokli novirzīsim uz nākamajā gadā iesniegtajā 2020. gada ienākumu 
deklarācijā aprēķināto nodokli.  

 
Izņēmums ir situācijas, kad pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks 
novirzīts, lai segtu citu nodokļu parādus, ja tādi būs izveidojušies. 

 
 

Informāciju sagatavoja 
Valsts ieņēmumu dienesta  
Nodokļu pārvalde 

https://edstest.vid.gov.lv/

