
Saeima ir pieņēmusi un Valsts 

prezidents izsludina šādu likumu: 

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli" 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes 

un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.; 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 

24. nr.; 2000, 5. nr.; 2001, 1., 24. nr.; 2002, 6. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 2., 8., 

24. nr.; 2006, 14., 22. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 1., 2., 15., 16. nr.; Latvijas 

Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 131., 178., 206. nr.; 2011, 99., 144., 157., 204. nr.; 2012, 

44., 88., 92., 192. nr.; 2013, 194., 232., 234. nr.; 2014, 47., 57., 257. nr.; 2015, 42., 97., 227., 

248. nr.; 2016, 123., 241. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 95., 111., 194., 249. nr.; 2019, 66., 

118. nr.; 2020, 138., 240.A, 250. nr.; 2021, 27., 234.A nr.; 2022, 95. nr.) šādus grozījumus: 

1. Papildināt 8. panta trešās daļas 20.5 punktu pēc skaitļa "35.5" ar skaitli "35.6". 

2. 9. panta pirmajā daļā: 

papildināt daļu ar 34.3 punktu šādā redakcijā: 

"343) ienākums no Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās 

izbeigšanas likumā noteiktajā kārtībā atsavinātā zemesgabala, ja minētais zemesgabals ir 

maksātāja īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums ir 

reģistrēts zemesgrāmatā);"; 

papildināt daļu ar 35.6 un 35.7 punktu šādā redakcijā: 

"356) ienākums, kas gūts, atbrīvojot fizisko personu no parādsaistībām Fiziskās personas 

atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajā kārtībā; 

357) ienākums, kas gūts no kapitāla aktīva atsavināšanas fiziskās personas 

maksātnespējas procesā, ja fiziskā persona atbrīvota no saistībām saskaņā ar Maksātnespējas 

likuma 164. pantu;"; 

papildināt daļu ar 44.1 punktu šādā redakcijā: 

"441) ar kalpošanu reliģiskajā organizācijā saistīto personificēto izdevumu kompensācijas 

atbilstoši šā panta pirmās daļas 44. punktā minētajiem izdevumu veidiem un apmēriem, kuras 

sedz reliģiskā organizācija tajā kalpojošam personālam saskaņā ar rakstveidā noslēgto 

vienošanos;". 

3. 11. pantā: 

izslēgt 3.2, 3.3 un 3.4 daļu; 



izslēgt 3.5 daļā vārdus un skaitļus "ņemot vērā šā panta 3.1, 3.2 un 3.3 daļas nosacījumus"; 

izslēgt devītajā daļā vārdus un skaitli "nepārsniedzot šā panta 3.1 daļā noteikto 

saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojumu". 

4. Izslēgt 11.1 panta astotajā daļā vārdus un skaitli "ievērojot šā panta 6.1 daļā noteikto ar 

nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas kārtību". 

5. 11.13 pantā: 

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā: 

"13. Konta īpašnieks sniedz ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam informāciju par 

ieguldījumu konta statusa piešķiršanu kontam un tam piesaistītajiem kontiem. Šajā daļā minētā 

prasība ir attiecināma tikai uz gadījumu, kad ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs ir Latvijā 

reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai ārvalstīs reģistrēta ieguldījumu pakalpojumu 

sniedzēja filiāle Latvijā."; 

papildināt pantu ar četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito un 

astoņpadsmito daļu šādā redakcijā: 

"14. Ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, pie kura nodokļu maksātājs ir atvēris 

ieguldījumu kontu, ir Kontu reģistra likuma subjekts, tas sniedz informāciju par atvērto 

ieguldījumu kontu Kontu reģistra likumā noteiktajā kārtībā. 

15. Ja Latvijā reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai ārvalstīs reģistrēta 

ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja filiāle Latvijā, pie kura nodokļu maksātājs ir atvēris 

ieguldījumu kontu, nav Kontu reģistra likuma subjekts, šī iestāde ne vēlāk kā līdz taksācijas 

gada beigām sniedz informāciju par atvērto ieguldījumu kontu Valsts ieņēmumu dienestam 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

16. Ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, pie kura nodokļu maksātājs ir atvēris ieguldījumu 

kontu, nav Latvijā reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai ārvalstīs reģistrēta 

ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja filiāle Latvijā, nodokļu maksātājs pats ne vēlāk kā līdz 

taksācijas gada beigām informē Valsts ieņēmumu dienestu par ieguldījumu konta statusa 

piešķiršanu šādam kontam, norādot ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja juridisko nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, reģistrācijas valsti un atvērtā ieguldījumu konta numuru (numurus, ja 

ieguldījumu kontu nav iespējams nepārprotami identificēt, pamatojoties tikai uz vienu konta 

numuru). 

17. Ja Valsts ieņēmumu dienests nav laikus informēts par kādu nodokļu maksātāja 

ieguldījumu kontu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja vainas dēļ, to nevar uzskatīt par pamatu 

konta neatzīšanai par ieguldījumu kontu. Šī daļa neatbrīvo nodokļu maksātāju no pienākuma 

laikus deklarēt ienākumus no ieguldījumu konta. 

18. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina nodokļu maksātājam iespēju pēc pieprasījuma gūt 

informāciju par visiem nodokļu maksātāja ieguldījumu kontiem, par kuriem Valsts ieņēmumu 

dienests ir informēts." 



6. Papildināt 15. pantu ar 7.2 un 7.3 daļu šādā redakcijā: 

"7.2 Šā likuma 3. panta trešās daļas 11. punktā minētajam ienākumam, no kura šā 

ienākuma izmaksātājs - Latvijas rezidents - atbilstoši šā likuma 17. panta divpadsmitajai daļai 

ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā, tiek piemērota piecu procentu likme, ja ir izpildīti visi 

turpmāk minētie nosacījumi: 

1) izmaksa ir veikta ar ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja, tai skaitā centrālā vērtspapīru 

depozitārija, starpniecību par tādu finanšu instrumentu, kura emisijas organizētājs ir 

ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kuru uzrauga atvasināta publiska persona, kas regulē un 

uzrauga finanšu tirgus un to dalībniekus; 

2) saņēmējs ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts 

rezidents, kurš nav saimnieciskās darbības veicējs; 

3) attiecīgais finanšu instruments nav iekļauts publiskajā apgrozībā. 

7.3 Šā panta 7.2 daļas 2. punkta piemērošanai ienākuma saņēmēja rezidence tiek noteikta, 

pamatojoties uz klienta paša apliecinājumu, kas sniegts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam 

vai ar centrālā vērtspapīru depozitārija starpniecību, saskaņā ar pienācīgas pārbaudes 

procedūru automātiskās informācijas apmaiņai par finanšu kontiem." 

7. Papildināt 16.1 pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā: 

"17. Par ienākuma gūšanas dienu no ienākuma, kas gūts no kapitāla aktīva atsavināšanas 

fiziskās personas maksātnespējas procesā, uzskata dienu, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par 

fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu." 

8. Izteikt 17. panta desmitās daļas 13. punktu šādā redakcijā: 

"13) procentu ienākums, izņemot procentu ienākumu, kas izmaksāts ieguldījumu kontā. 

Procentu ienākumiem, kas izmaksāti ieguldījumu kontā, tiek piemērots šā likuma 11.9 panta 

vienpadsmitās daļas 6. punkts;". 

9. Izslēgt 19. panta devītās daļas otro teikumu. 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 186., 187., 188., 189., 190., 191. un 192. punktu šādā 

redakcijā: 

"186. Šā likuma 9. panta pirmās daļas 34.3 punkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

187. Šā likuma 9. panta pirmās daļas 35.6 punktu piemēro, sākot ar 2022. gada 1. janvāri. 

188. Šā likuma 9. panta pirmās daļas 35.7 punkts un 16.1 panta septiņpadsmitā daļa 

attiecināma uz to fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros atsavināto kapitāla 

aktīvu, kas atsavināts pēc šo normu spēkā stāšanās dienas. 



189. Ministru kabinets līdz 2027. gada 1. jūnijam izvērtē šā likuma 9. panta pirmās daļas 

35.7 punkta piemērošanu praksē un iesniedz Saeimai izvērtējumu par nepieciešamību atcelt 

attiecīgo izņēmumu. 

190. Šā likuma 11. panta 3.1 daļu un 11.1 panta 6.1 daļu nepiemēro par periodu no 

2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 6. janvārim. 

191. Grozījumus šā likuma 11. pantā attiecībā uz 3.2, 3.3 un 3.4 daļas izslēgšanu, grozījumu 

11. panta 3.5 un devītajā daļā, grozījumu 11.1 panta astotajā daļā un grozījumu 19. panta 

devītajā daļā piemēro, sākot ar 2022. gada 1. janvāri. 

192. Ministru kabinets izvērtē un līdz 2025. gada 31. decembrim iesniedz Saeimai ziņojumu 

par šā likuma 15. panta 7.2 un 7.3 daļā, kā arī 17. panta desmitās daļas 13. punkta otrajā 

teikumā noteiktā regulējuma turpmākās piemērošanas lietderīgumu. Veicot izvērtējumu, ņem 

vērā regulējuma ietekmi uz tautsaimniecību - kapitāla tirgus pieaugumu, jaunu investīciju 

piesaisti, nodokļu ieņēmumus un atbilstību starptautiskajiem standartiem nodokļu informācijas 

apmaiņas jomā." 

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 20. oktobrī. 

Valsts prezidents E. Levits 

Rīgā 2022. gada 31. oktobrī 

 


