
Algas nodokļa grāmatiņa tikai elektroniskā dokumenta formā 

 No 2014.gada 1.jūnija algas nodokļa grāmatiņa - tikai elektroniskā dokumenta formā (Grāmatiņa). 
 Grāmatiņa ir ieraksts VID informācijas sistēmā un tā būs pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID 

EDS). 
 Grāmatiņas, kas izsniegtas līdz 2014.gada 1.jūnijam, nebūs derīgas un izmantojamas pēc 2014.gada 1.jūnija. 
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INFORMĀCIJA FIZISKAI PERSONAI 

Algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanas 
kārtība 

ŠOBRĪD algas nodokļa grāmatiņu papīra dokumenta formā izsniedz klātienē VID klientu 
apkalpošanas centrā, personai (arī nepilngadīgai)  jāuzrāda pase vai personas apliecība. 
No 01.06.2014. personai (arī nepilngadīgai), ja tai nepieciešama Grāmatiņa un tā nav bijusi 
izsniegta papīra dokumenta formā līdz 31.05.2014., jāiesniedz VID iesniegums par 
Grāmatiņas piešķiršanu. VID informācijas sistēmā tiek izveidota Grāmatiņa. 
Personām, kurām līdz 01.06.2014. ir izsniegtas grāmatiņas papīra formā VID tās automātiski 
aizstās ar elektroniskajām Grāmatiņām. 

Algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana 
ienākuma gūšanas vietā 

Ja fiziskā persona vēlas, lai darba devējs (ienākuma izmaksātājs) piemērotu  neapliekamo 
minimumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus, par kuriem veikti ieraksti 
personas algas nodokļa grāmatiņā -  
ŠOBRĪD fiziskā persona grāmatiņu iesniedz ienākuma gūšanas vietā. 
No 01.06.2014. fiziskā persona, izmantojot VID EDS, elektroniskajā Grāmatiņā atzīmē 
konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas piemēros personai  neapliekamo minimumu un 
nodokļa atvieglojumus, vai iesniedz VID papīra dokumenta veidā iesniegumu par ienākuma 
gūšanas vietu. 
Fiziskā persona varēs izvēlēties vai Grāmatiņā esošo informāciju (piemēram, par invaliditāti) 
sniegt darba devējam vai citai institūcijai, izdarot Grāmatiņā attiecīgu atzīmi. 
Ieviešot Grāmatiņu, sākotnējā informācija par galveno ienākuma gūšanas vietu 
01.06.2014. VID informācijas sistēmā tiks atzīmēta automātiski, pamatojoties uz VID 
rīcībā esošo informāciju, t.i., paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām un 
aktuālajām ziņām par darba ņēmējiem uz 2014.gada 31.maiju. 
Ja fiziskai personai no 01.01.2014. līdz 31.05.2014. nav mainījies darba devējs, kuram 
iesniegta Grāmatiņa, un, ja fiziskai personai ir tikai viena ienākumu gūšanas vieta, tad tai nav 
jāatzīmē elektroniskās Grāmatiņas iesniegšana darba devējam uz 01.06.2014., to elektroniski 
veiks VID. 
Gadījumos, kad VID nebūs iespējams aktualizēt ienākuma gūšanas vietu (piemēram, personai 
ir vairākas ienākumu gūšanas vietas vai VID rīcībā nav informācija par to, kurš ienākumu 
izmaksātājs piemēro neapliekamo minimumu), fiziskai personai pašai, izmantojot VID EDS, 
jāatzīmē vēlamo ienākuma gūšanas vietu. 

Paziņojums par apgādībā esošām 
personām 

Informācija, kas pamato nodokļa 
maksātāja tiesības uz nodokļa 

atvieglojumiem un nodokļa papildu 
atvieglojumiem 

 
Ja fiziskā persona iegūst vai zaudē tiesības piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojumus, fiziskā persona VID iesniedz paziņojumu par apgādībā esošām personām un 
nepieciešamības gadījumā informāciju, kas pamato nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa 
atvieglojumiem un nodokļa papildu atvieglojumiem. 

Fiziskajai personai ir pienākums algas nodokļa grāmatiņu, kas izsniegta papīra dokumenta formā uzglabāt vismaz piecus gadus, 
 tas ir, līdz 2019.gada 31.maijam. 

INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJAM / IENĀKUMA IZMAKSĀTĀJAM 
 Darba devējam vai citai institūcijai elektroniski, izmantojot VID EDS, būs pieejama informācija par saviem darbiniekiem (tiem, kuri 

izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) aktuāli piemērojamiem nodokļa atvieglojumiem, kurus darba 
ņēmējs ir apstiprinājis, ka informācija par tiem tiek sniegta darba devējam vai citam ienākumu izmaksātājam. 
 VID elektroniski informēs darba devēju vai citu ienākuma izmaksātāju par izmaiņām darbiniekam piemērojamos atvieglojumos, 

nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta funkcionalitātē „Sarakste ar VID”. 
 Darba devējs vai cita institūcija, kurai ir bijusi iesniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, izsniedz to fiziskajai personai vai 

uzglabā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tas ir, 75 gadus.  
  

Plašāka informācija pieejama zvanot uz VID informatīvo tālruni1898 

 
Dokumentus saistībā ar elektronisko algas nodokļa 

grāmatiņu fiziskā persona VID varēs iesniegt 
 
 elektroniski, izmantojot VID EDS 
 elektroniski, VID EDS VID klientu apkalpošanas 

centrā, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu  
 papīra dokumenta formā VID klientu apkalpošanas 

centrā  (VID klientu apkalpošanas centra darbinieks 
veiks izmaiņas VID informācijas sistēmā un izsniegs 
izdrukātu no VID informācijas sistēmas algas nodokļa 
grāmatiņas aktuālo informāciju) 

 
Lai pieslēgtos EDS, fiziskā persona var izmantot 

 
NAV noslēgts EDS līgums 
(iespēja  iesniegt un aplūkot 
informāciju tikai saistībā ar 
algas nodokļa grāmatiņu) 
 eParaksta viedkarti 
 eID karti 
 Latvija.lv 

autentifikācijas 
līdzekļus  

  
IR noslēgts EDS līgums 
 VID piešķirto EDS 

lietotāja identifikatoru 
un paroli 

 eParaksta viedkarti 
 eID karti 
 Latvija.lv 

autentifikācijas 
līdzekļus 

 
 
 
 
 
 
 


