


BREXIT

Izstāšanās līgums nav noslēgts

01.01.1973. – 29.03.2019. 

AK ir ES dalībvalsts

No 30.03.2019. 

AK ir trešā valsts

Izstāšanās līgums ir noslēgts

01.01.1973. – 29.03.2019. 

AK ir ES dalībvalsts
30.03.2019. – 31.12.2020. 

Pārejas periods: 

AK ir trešā valsts, kas 

darbojas kā dalībvalsts 

No 01.01.2021. 

AK ir trešā valsts. 

Pārejas periods beidzas



BREXIT: 29.03.2019. 
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Ja Izstāšanās līgums tiks noslēgts, 

no 30.03.2019. – 31.12.2020. būs pārejas 

periods: AK būs trešā valsts, kas darbosies 

kā dalībvalsts

Preču pārvietošana un sūtīšana starp ES 

un AK turpināsies kā pašlaik

Ja Izstāšanās līgums netiks noslēgts, 

no 30.03.2019. starp ES un AK vairs 

neturpināsies brīva preču aprite, kā tas ir 

pašlaik – ES muitas savienībā 

un vienotajā tirgū

Preču nosūtīšanai un saņemšanai būs 

jāformē muitas procedūras, jāmaksā 

nodokļi 



PASTA SŪTĪJUMI 

BREXIT:

ko ir noderīgi zināt 

ceļotājiem 

un pasta sūtījumu 

saņēmējiem



PASTA SŪTĪJUMI 



Kā Brexit ietekmēs pasta sūtījumu 
saņemšanu (no deal gadījumā)

Nekomerciālu sūtījumu (privātpersona no

trešās valsts sūta citai privātpersonai ES valstī

bez atlīdzības) atbrīvo no nodokļiem, ja

sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 EUR

Ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 45 EUR,

saņēmējam ir jāmaksā:

 muitas nodoklis

 PVN

 akcīzes nodoklis (par akcīzes precēm)

Nodokļi ir jānomaksā neatkarīgi no tā, ka

preces tiek sūtītas kā dāvana, un neatkarīgi no

tā, ka preces ir jaunas vai lietotas (ieskaitot

antīkas)

www.vid.gov.lv: Muita > Pasta sūtījumi > Nekomerciāli sūtījumi  



Daudzuma ierobežojumi 
nekomerciālā sūtījumā

50 gab. cigaretes vai

25 cigarillas, vai

10 cigāri, vai

50 grami 

smēķējamās tabakas

1 litrs – stiprie 

alkoholiskie 

dzērieni, dzirkstošie 

vīni, deserta vīni un

2 litri nedzirkstošais 

vīns

50 g – smaržas vai

250 ml – smaržūdens 

(EDP), tualetes ūdens 

(EDT) un odekolonam 

(EDC)



Komerciāli sūtījumi
Iepirkšanās internetā 

www.vid.gov.lv: Muita > Pasta sūtījumi > Komerciāli sūtījumi  



Nosakot, vai sūtījumam ir piemērojami
atbrīvojumi, ņem vērā tikai sūtījumā
esošās preces vērtību, kas norādīta
sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā,
pasta deklarācijā)

Sūtījumiem virs 45 EUR / 150 EUR

1) aprēķina muitas nodokli

2) aprēķina PVN. Ar PVN apliekams arī
muitas nodoklis

Aprēķinot nodokļus, ņem vērā preces
vērtību, piegādes un apdrošināšanas
izmaksas

Nodokļu aprēķins 
par pasta sūtījumu



Ja izmanto kurjerpasta pakalpojumus

Sūtījuma saņemšana

www.vid.gov.lv: Muita > Pasta sūtījumi > Sūtījumu saņemšana  

Ja izmanto «Latvijas Pasta» pakalpojumus

 Muita veic kontroli un nodokļu aprēķinu - sagatavo «Muitojamā starptautiskā 

pasta sūtījuma pavadzīmi»

 Saņēmējs saņem «Latvijas Pasta» paziņojumu, samaksā nodokļus 

 Dodas uz pasta nodaļu un saņem sūtījumu 

 Kurjerpasts paziņo par sūtījumu, kas jāmuito

 Saņēmējs izvēlas: 

1) pilnvaro muitas formalitāšu noformēšanai kurjerpastu vai 

2) dara to pats EDS

 Ja pilnvaro  kurjerpastu – samaksā par sūtījumu, tā atmuitošanu un gaida 

piegādi

 Ja pats – EDS iesniedz dokumentu ”Fiziskas personas attālināta dokumentu 

iesniegšana kurjerpasta sūtījumu deklarēšanas gadījumā», saņem no muitas 

kvīti ar nodokļu aprēķinu, veic maksājumu portālā www.latvija.lv, informē 

kurjerpastu un saņem sūtījumu 
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AK kļūst trešā valsts

Tiek piemērotas visas importa/eksporta formalitātes

Tiek iekasēti muitas, akcīzes, pievienotās vērtības nodokļi

Muitas atļaujas, kurās iekļauta AK, jāizsniedz no jauna

AK izsniegtās muitas atļaujas nav derīgas ES27

AK reģistrētie EORI numuri nav derīgi ES27 

CEĻOŠANA



Skaidras naudas deklarēšana

Šķērsojot Latvijas valsts robežu (gan 

iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī 

Eiropas Savienības ārējā robeža, jebkurai 

personai ir pienākums deklarēt skaidru 

naudu, ja tās apmērs ir ekvivalents vai 

pārsniedz 10 000 eiro, aizpildot deklarāciju



Preču ievešana Latvijas Republikā no trešajām 
valstīm ar atbrīvojumu no nodokļiem 

Preces, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā, neapliek ar muitas nodokli un

pievienotās vērtības nodokli, ja to kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz:

430 eiro - ja persona ceļo ar gaisa transportu vai jūras 

transportu

300 eiro - ja persona ceļo pa sauszemi

285 eiro - bērni līdz 15 gadiem, neatkarīgi no   ieceļošanas 

veida



Tabakas izstrādājumu ievešana 
ar lidmašīnu 

No trešām valstīm bez nodokļu nomaksas savam patēriņam Jūs drīkstat ievest:

200 cigaretes vai

100 cigarillas, vai

50 cigārus, vai

250 gramus smēķējamās tabakas vai 

tabakas lapu, vai karsējamās tabakas, 

vai

tabakas izstrādājumus jebkurā 

kombinācijā, kopā nepārsniedzot 100 % 

(piem., 100 cigaretes + 25 cigāri)



Alkoholisko dzērienu ievešana 

No trešām valstīm bez nodokļu nomaksas savam patēriņam Jūs drīkstat ievest:

1 litru alkoholisko dzērienu ar spirta saturu virs

22 % vai

2 litrus alkoholisku dzērienu ar spirta saturu

līdz 22 %, izņemot negāzēto vīnu un alu, vai

minētos alkoholiskos dzērienus jebkurā

kombinācijā, kopā nepārsniedzot 100 % (piem.,

0,5 l stiprā alkoholiskā dzēriena un 1 l dzirkstošā

vīna), un

4 litrus negāzētā vīna, un 

16 litrus alus



Aizliegts ievest no trešām valstīm

Eiropas Savienībā personīgā bagāžā aizliegts ievest:

gaļu un gaļas produktus (speķis, svaiga vai apstrādāta gaļa, t.sk., putnu gaļa,

dzīvnieku tauki, dažāda veida desas, gaļas konservi, ar gaļu pildīti vai to saturoši

mīklas izstrādājumi, makaroni, mērces, zupas u.c.)

pienu un piena produktus (piens, jogurts, krējums, biezpiens, kefīrs, siers,

sviests, iebiezinātais piens, saldējums u.c.)

lolojumdzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa vai piens
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Zināšanas - vērtība un ērtība 

Ja, šķērsojot robežu, Jums nav 

deklarējamu preču vai ir preces, 

par kurām nav jāmaksā nodokļi, 

dodieties pa “zaļo koridoru”

Ja Jūsu bagāžā ir deklarējamas 

preces vai Jūs neesat pārliecināts 

par preces deklarēšanas 

nepieciešamību, izvēlieties 

“sarkano koridoru”

Pastāv ierobežojumi arī attiecībā uz medikamentu, mākslas un antikvāro priekšmetu, 

lolojumdzīvnieku, augu un augu produktu, stratēģiskās nozīmes preču pārvietošanu, 

aizsargājamo sugu augu un dzīvnieku u.c. preču ievešanu 



Paldies par 
uzmanību!

www.vid.gov.lv

(sadaļa «Muita»)

VID Konsultatīvais tālrunis 
67120000

(sarunas tēma «Muita») 



KĀPĒC SVARĪGI 
IESNIEGT GADA 

IENĀKUMU 
DEKLARĀCIJU?

2019



NO 2018.GADA –
NODOKĻU REFORMA



BŪTISKĀKĀS 
NODOKĻU 
REFORMAS 
IZMAIŅAS



IIN 
progresīvā 
likme

• Algas daļai līdz 
1667 EUR – 20 %

• Algas daļai, kas 
pārsniedz 1667 
EUR – 23 %



Roberts
Strādā pilnas slodzes 
darbu, mēnesī 
saņemot 1690 eiro 
«uz papīra».



No 1667 €
20% IINMēneša alga

1690 €

No 23 €
23% IIN 



• Gada ienākumam līdz 
20 004 EUR – 20 %

• Gada ienākuma daļai, kas 
pārsniedz 20 004 EUR, bet 
nepārsniedz 55 000 EUR –
23 %

• Gada ienākuma daļai, kas 
pārsniedz 55 000 EUR –
31,4 %

IIN 
progresīvā 
likme



VID
prognozētais 
neapliekamais 
minimums

Prognozē 2 reizes gadā, 
ņemot vērā iepriekš saņemtā 
ienākuma apmēru.

Ļauj uzreiz noteikt neapliekamo 
summu, par kuru IIN netiek 
ieturēts katru mēnesi.

Uzzināt prognozēto neapliekamo 
minimumu var EDS algas 
nodokļa grāmatiņā. 



Nodokļa 
starpība jeb 
piemaksa

Gadījumos, kad ienākumi ir 
mainīgi un tie atšķiras no 
iepriekšējā gada ienākumiem, var 
rasties situācija, ka gada laikā ir 
piemērots lielāks VID 
prognozētais neapliekamais 
minimums vai zemāka IIN 
likme, nekā aprēķinot nodokli 
visam gada kopējam faktiski 
saņemtajam ienākumam. 



Kurām iedzīvotāju grupām 
var rasties nodokļa starpība?

personām, kuras ir mainījušas darbu.

Personām, kuras 2017.gadā nav strādājušas 
pilnu gadu vai nav bijuši ienākumi
(piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā no 
bērna kopšanas atvaļinājuma, personas, kuras 
tikai nesen uzsākušas darba gaitas);

personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti 
(papildus darba algai saņem arī autoratlīdzības 
vai pensiju);



Vineta
Strādā pilnas slodzes 
darbu uzņēmumā, 
bet brīvajā laikā veic 
radošo darbu, par to 
saņemot
autoratlīdzību.



*darba vieta algas nodokļu grāmatiņā atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta 

Pamata darba* 
alga

1667 € mēnesī

Ienākumi
gada beigās
23 604 €

____________
20 004 – 20 %

3600 – 23%

Autoratlīdzības 
ienākumi

300€ mēnesī

(20%)

(20%)

Jāpiemaksā iztrūkstošie 3% 
no 3600 EUR =108 EUR



Karīna
Jaunā māmiņa, kura 
darba gaitas atsāka 
2018.gada janvārī.



Pārrēķina rezultātā diferencētā 
neapliekamā minimuma dēļ būs 

jāpiemaksā nodokļi

Darba alga 1200€ mēnesī «uz papīra»

VID prognozētais neapliekamais 
minimums 100€ mēnesī 

(no 2018.gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam)



Ka uzzināt, 
vai man ir 
jāpiemaksā 
nodoklis?

Pēc 2019.gada 1.marta 
jāiesniedz gada ienākumu 
deklarācija



Kā VID informēs par 
nodokļu starpību?

Elektroniski 
EDS

Pa pastu



Kā samaksāt nodokli?

No sava EDS sadaļā «Maksājumi»

Veic nodokļa maksājumu 
vienā reizē, var lūgt 
pagarināt termiņu

Samaksā nodokli 
vairākos maksājumos, 
ja piemaksa ir lielāka 

par 640 EUR

Izmantojot internetbanku

Bankas filiālē



Ka rīkoties, lai vairs 
nerastos nodokļa parāds?

Algas nodokļa grāmatiņā atzīmētais ieraksts tiks automātiski 
nosūtīts darba devējam. 



Jauna gada ienākumu 
deklarācijas forma



Vienkāršotā
versija



Veidojas 
pārmaksa



Veidojas 
piemaksa



Detalizētā
versija



2019.gada 
1.marts

Deklarācija par 
2018.gadu

2019.gada 
1.jūnijs

Iesniegšanas laiks



ATTAISNOTIE 
IZDEVUMI

Veids, kā atgūt pārmaksātos 
nodokļus un dzēst 
piemaksājamo nodokļu apjomu!

˝ ˝



Kas ir attaisnotie izdevumi?

Ja tos esat maksājuši par sevi vai 
saviem ģimenes locekļiem



Kādi dokumenti 
jāiesniedz?

• kases čeks

• kases čeks un kases čekam papildus noformēta kvīts, 
kurā numurēta un VID reģistrēta kvīts

• kases ieņēmumu orderis 

• maksājuma uzdevums vai konta izraksts



Jābūt norādītiem visiem 
obligātajiem 
attaisnojuma dokumenta 
rekvizītiem, t.sk. kases 
čeka numuram un 
datumam, un personas 
vai viņa ģimenes 
locekļa vārdam, 
uzvārdam un 
personas kodam.



VID rīcībā jau būs 
informācija par:

Iemaksām pensijas 3. līmenī

Iemaksām dzīvības apdrošināšanai

Maksājumiem izglītības iestādēm



IZMAIŅAS 
ATTAISNOTO 
IZDEVUMU 
ATMAKSAS 
NOSACĪJUMOS



Summa, no kuras var atgūt nodokli

215 € 600 €

Ar nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50 % no 

strādājošā gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas.

Agrāk Tagad



600€ ietilps arī izdevumi par 
zobārstniecību un plānveida 

operācijām, kam līdz šim limits nebija 
noteikts. 



Aija
Gada ienākumi 10 000 €
Ārstniecībai par sevi iztērēti = 650 € 
Dēla interešu izglītībai iztērēti = 200 €



Aija, iesniedzot deklarāciju, atgūs:
20 % no 600 € = 120 €
20 % no 200 € = 40 € 

Kopā = 160 €

Tā kā Aijas ārstniecības izdevumi bija 
650€, atlikušie 50 € automātiski tiks 
pārcelti uz nākamā gada deklarāciju.



Dzīvības 
apdrošināšanas 
prēmijas

Var iekļaut, ja dzīvības 
apdrošināšanas līguma 
darbības termiņš ir ne 
mazāk kā 10 gadi. 

Neattiecas uz līgumiem, kuri 
noslēgti līdz 2017.gada 
31.decembrim – šo līgumu 
darbības termiņš joprojām 
drīkst būt 5 gadi.



Iemaksas 
privātajos 
pensiju fondos

Var iekļaut iemaksas 
privātajos pensiju fondos 
un uzkrājošās dzīvības 
apdrošināšanas prēmijas, 
kas kopā nepārsniedz 
10 % no nodokļa 
maksātāja apliekamā 
ienākuma, bet ne vairāk 
kā 4000 € gadā.





Kāpēc ērti izmantot?

Čeki automātiski pievienoti deklarācijai

Iesniegtie dati apskatāmi un labojami EDS

Čeki elektroniski uzglabāti visu gadu



Kā reģistrēties?

Ar EDS lietotājvārdu un paroli

Ar savā EDS profilā atrodamo 
QR kodu



QR kods atrodams EDS sadaļā «Profils»



Lietotnes pogas:

Opcijas – var atvērt ģimenes locekļu
sarakstu vai izrakstīties no lietotnes

Meklēšana – meklēt attēlu sarakstā

Pievienošana - pievienot jaunu attēlu
no galerijas vai fotografēt ar kameru

Kamera

Galerija

Aizvērt

Pievienot jaunu



Kā izmantot?

Aizpildi prasītos datus

Atzīmē, ja sniedz čeku par 
savu ģimenes locekli



SAZINIES 
AR VID!



SAZINIES 
AR VID!



vid@vid.gov.lv
www.vid.gov.lv

Paldies!


