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1. Vispārīgie jautājumi
1. Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību fiziskajām un
juridiskajām personām, piemērojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
(turpmāk – likums) normas attiecībā uz fiziskās personas atvieglojumu
piemērošanu, aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu.
2. Fiziskās personas – iekšzemes nodokļa maksātāja – gada (algas
nodokļa maksātāja – mēneša) apliekamais ienākums ir viņa gada (mēneša)
ienākums, izņemot neapliekamos ienākumus, no kura atskaitīti:
2.1. attaisnotie izdevumi;
2.2. maksātāja gada diferencētais neapliekamais minimums (Valsts
ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) prognozētais mēneša neapliekamais
minimums);
2.3. atvieglojumi.
3. Ar algas nodokļa grāmatiņas (turpmāk – grāmatiņa) palīdzību
nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā
minimuma un nodokļa atvieglojumu piemērošanu. Grāmatiņa ir ieraksts VID
informācijas sistēmā, un tā ir pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
(turpmāk – EDS).
4. Lai fiziskā persona saņemtu grāmatiņu un izdarītu tajā ierakstus par
nodokļa atvieglojumiem, fiziskā persona iesniedz VID iesniegumu par
grāmatiņas piešķiršanu un paziņojumu par apgādībā esošām personām,
izmantojot EDS vai iesniedzot nepieciešamos dokumentus klātienē VID. Lai
piekļūtu grāmatiņai, pieslēdzas EDS – tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv izvēlas
“Pieslēgties EDS”. Izmaiņas grāmatiņā, tajā skaitā paziņojumu par apgādībā
esošām personām, fiziskā persona var iesniegt EDS tikai pēc tam, kad grāmatiņa
ir piešķirta un pieejama EDS.
5. Nodokļa atvieglojumus gadam veido visu gada mēnešu nodokļa
atvieglojumu summa. Nodokļa atvieglojumus piemēro, aprēķinot nodokli,
ienākuma gūšanas (izmaksas) vietā, kura grāmatiņā atzīmēta kā galvenā
ienākuma gūšanas vieta.
2. Nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām
6. Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nosaka vienam no
apgādniekiem, un tā apmēru mēnesī nosaka Ministru kabinets.
7. Atvieglojuma par apgādībā esošu personu apmērs 2018.gadā –
200 euro mēnesī.
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8. Nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu personu piemēro ar dienu,
ar kuru fiziskai personai ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu, un pārtrauc
piemērot ar nākamo dienu pēc tās dienas, ar kuru šīs tiesības ir zaudētas.
9. Vienam no apgādniekiem var piemērot atvieglojumu par apgādībā
esošu personu, ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju
saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” vai citas valsts pensiju, izņemot
apgādnieka zaudējuma pensiju.
10. Fiziskai personai paredzēti atvieglojumi:
10.1. par nepilngadīgu bērnu;
1.piemērs
Aijai Siliņai grāmatiņā ir ieraksts par apgādībā esošu nepilngadīgu dēlu
Jāni Siliņu, kurš 20XX.gada 10.janvārī sasniedz 18 gadu vecumu, nemācās un
nestrādā. Aijai Siliņai atvieglojums par nepilngadīgu bērnu ir piemērojams līdz
dēla 18 gadu vecuma sasniegšanai – 20XX.gada 10.janvārim (ieskaitot).
10.2. par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās
vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai;
2.piemērs
Ilzei Ošai grāmatiņā ir ieraksts par apgādībā esošu nepilngadīgu dēlu,
kurš mācās vidusskolā Latvijā, 2017.gada 10.septembrī dēls sasniedz 18 gadu
vecumu. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas VID rīcībā ir informācija, kas
apliecina, ka dēls turpina vispārējās izglītības iegūšanu. 2018.gadā dēls absolvē
vidusskolu un saņem atestātu par vispārējās izglītības iegūšanu. Pēc vidusskolas
absolvēšanas dēls mācības neturpina. 2018.gadā Ilzei Ošai nodokļa
atvieglojumu par dēlu piemēro līdz mācību gada beigām 12.klašu izglītojamiem,
tas ir, 2018.gada 21.jūnijam (Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra
noteikumi Nr.775 “Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību semestru
sākuma un beigu laiku”).
3.piemērs
Ilzei Kalniņai grāmatiņā ir ieraksts par apgādībā esošu nepilngadīgu
meitu Lieni Kalniņu, kura mācās vidusskolā un 2017.gada 15.jūlijā sasniedz
18 gadu vecumu. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas VID rīcībā ir informācija,
kas apliecina, ka meita turpina vispārējās izglītības iegūšanu. 2018.gadā Liene
Kalniņa absolvē vidusskolu, saņem atestātu par vispārējās izglītības iegūšanu
un turpina mācības Latvijas augstskolā. Pēc mācību uzsākšanas augstskolā VID
ir saņemta informācija, kas apliecina, ka Liene Kalniņa turpina mācības
konkrētajā augstskolā. 2017.gadā meita nav strādājusi un citus ienākumus nav
guvusi. Mātei Ilzei Kalniņai nodokļa atvieglojumu piemēro visu 2018.gadu
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(nodokļa atvieglojumu piemēro līdz mācību gada beigām 12.klašu
izglītojamiem, tas ir, 2018.gada 21.jūnijam, un pēc informācijas saņemšanas
VID nodokļa atvieglojumu piemēro no 2018.gada 22.jūnija līdz augstskolas
nākamā akadēmiskā gada sākumam – 2019.gada 31.augustam).
4.piemērs
Vienam no vecākiem var piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu
personu līdz tās 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja apgādībā esošā persona
nestrādā un mācās augstskolā, bet uz vienu gadu ir noformējusi akadēmisko
atvaļinājumu.
5.piemērs
Vienam no vecākiem var piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu
personu līdz tās 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja apgādībā esošā persona
nestrādā un mācās augstskolā, bet jau ir precējusies.
6.piemērs
Vienam no vecākiem var piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu
personu līdz tās 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja apgādībā esošā persona
nestrādā un mācās augstskolā tālmācības nodaļā (e-studijas).
7.piemērs
Vienam no vecākiem var piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu
personu līdz tās 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja apgādībā esošā persona
mācās augstskolā un saņem maternitātes pabalstu.
8.piemērs
Vienam no vecākiem var piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu
personu līdz tās 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja apgādībā esošā persona
nestrādā, mācās augstskolas dienas, vakara, neklātienes vai tālmācības nodaļā
un saņem apgādnieka (tēva vai mātes) zaudējuma pensiju.
9.piemērs
Inga Mieze strādā SIA “Ābols”, kura ir galvenā viņas ienākuma gūšanas
vieta. Ingas Miezes deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, bet Ingas Miezes
šķirtā vīra un abu nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Igaunijas
Republikā. Inga Mieze vēlas piemērot nodokļu atvieglojumu par
nepilngadīgajiem bērniem.
Saskaņā ar Civillikuma 178.1pantu, ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga
aizgādība turpinās. Ikdienas aizgādību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns
dzīvo. Bērnu mātei Ingai Miezei grāmatiņā var ierakstīt atvieglojumu par
nepilngadīgajiem bērniem, ja ir iesniegts Igaunijas Republikas nodokļu
administrācijas apliecinājums, ka pēc būtības analogus atvieglojumus par tām
pašām personām Igaunijā neizmanto bērnu tēvs – Igaunijas Republikas
rezidents.
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10.piemērs
Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nevar piešķirt par bērnu, kurš
nestrādā un augstskolā mācību gada ietvaros klausītāja statusā apgūst konkrēta
mācību priekšmeta studiju kursu, bet pirms tam ir eksmatrikulēts (izslēgts no
studējošo saraksta) un tādējādi zaudējis studējošas personas statusu.
11.piemērs
Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nevar piešķirt par bērnu, kurš
klausītāja statusā apgūst studiju kursus Meža fakultātes studiju programmā
“Kokapstrādes inženieri”, kurus organizē Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Mūžizglītības centrs un pēc kuru veiksmīgas apguves bērns saņems
Latvijas Lauksaimniecības universitātes sertifikātu.
10.3. par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem
nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
12.piemērs
Mātei algas nodokļa grāmatiņā kā apgādībā esoša persona ir ierakstīts
nepilngadīgs dēls Andris Āboliņš. Māte ir zaudējusi darbu un nestrādā, arī
bērna tēvs nestrādā. Andra Āboliņa vecmāmiņai nevar piemērot atvieglojumu
par viņas mazdēlu, jo līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā.
Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un
pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
13.piemērs
Vecāki nerūpējas par savu nepilngadīgo bērnu, kuru uztur vecmāmiņa.
No mazbērna vecākiem vecmāmiņa nevar piedzīt uzturnaudu, ko apliecina tiesas
spriedums par uzturnaudas piedziņu un tiesu izpildītāja akts par piedziņas
neiespējamību. Vecmāmiņa var ierakstīt grāmatiņā mazbērnu kā apgādībā
esošu personu (ja vecmāmiņa turpina strādāt vai viņas pensija ir lielāka par
pensionāra neapliekamo minimumu) un par to saņemt nodokļa atvieglojumu par
apgādībā esošu personu.
10.4. par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī brāli un māsu, kamēr brālis
un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav
darbaspējīgu vecāku;
14.piemērs
Jānis Kļaviņš ir 20 gadu vecs un dzīvo kopā ar 16 gadu veco brāli Alvi
Kļaviņu, kurš mācas vidusskolā, viņu tēvs ir miris. Māte slimības dēļ nespēj
nodrošināt jaunākajam dēlam pienācīgu aprūpi, un viņai ir piešķirta I grupas
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invaliditāte. Jānis Kļaviņš nodokļa aprēķināšanas vajadzībām var saņemt
nodokļa atvieglojumu par savu brāli Alvi Kļaviņu.
10.5. par šī metodiskā materiāla 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. un
10.6.apakšpunktā minēto personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu
nepilngadīgu bērnu;
15.piemērs
Laulātais Juris Kļaviņš var saņemt nodokļa atvieglojumu par laulātās
Ilvas Kļaviņas nepilngadīgajiem bērniem no iepriekšējās laulības (ja bērni ir
laulātās Ilvas Kļaviņas apgādībā).
16.piemērs
Māte var saņemt atvieglojumu gan par dēlu, kurš nestrādā un mācās
augstskolā, bet ne ilgāk kā līdz dēla 24 gadu vecuma sasniegšanai, gan par dēla
nepilngadīgo bērnu, kurš ir apgādībā dēlam.
10.6. par nodokļu maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
17.piemērs
Annas Liepas abi vecāki ir miruši, un 20XX.gadā ar bāriņtiesas lēmumu
par meitenes aizbildni līdz pilngadībai ir iecelta viņas tante Olga Liepa. Anna
Liepa pēc pilngadības sasniegšanas (20XX.gada 31.janvārī) turpina mācības
vidusskolā.
Civillikuma ceturtā nodaļa “Aizbildnība un aizgādnība” nosaka
vispārīgos noteikumus par aizbildnību un aizgādnību. Civillikuma 217.pantā
noteikts, ka aizbildnību nodibina pār nepilngadīgajiem. Civillikuma 339.pants
noteic, ka aizbildnība izbeidzas aizbilstamajam ar viņa pilngadību.
Olgai Liepai aizbildnība pār Annu Liepu ir spēkā līdz Annas Liepas
pilngadībai, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par aizbildnībā
esošu personu piemēro līdz 20XX.gada 31.janvārim, savukārt ar 20XX.gada
1.februāri piemēro 10.3.apakšpunktā noteikto atvieglojumu par audzināšanā
paņemtu bērnu un VID rīcībā esošo informāciju par mācību turpināšanu
vidusskolā.
18.piemērs
Jānis Ābols 20XX.gada 31.martā ir sasniedzis 18 gadu vecumu, kopš
bērnības viņš ir I grupas invalīds, vidusskolā viņš apgūst vispārējo
pamatizglītību speciālā programmā. Ar bāriņtiesas lēmumu Jāņa Ābola māte
Aina Ābola iecelta par rīcībnespējīgā Jāņa Ābola pagaidu aizgādni. Pēc
18 gadu vecuma sasniegšanas Jānis Ābols turpina saņemt valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu, kurš piešķirts saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu
likuma 13.pantu.
Civillikuma 355.pantā noteikts, ka aizgādņus pār pilngadīgajiem pēc
tiesas sprieduma ieceļ attiecīgā bāriņtiesa, kurai jānoskaidro personas viedoklis
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par ieceļamo aizgādni, ja vien šī persona spēj to formulēt. Bāriņtiesa par
aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto
vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas
pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu. Civillikuma 357.pants
nosaka, ja personai ir garīga rakstura vai citi veselības traucējumi, tās
rīcībspēju var ierobežot, ja tas nepieciešams šīs personas interesēs un ir
vienīgais veids, kā tās aizsargāt. Šādā gadījumā personai nodibināma
aizgādnība. Civillikuma 364.1pantā noteikts, ka personai noteikto rīcībspējas
ierobežojumu pārskata Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Tiesas spriedums par rīcībspējas ierobežojumu ir spēkā līdz brīdim, kad
tiek pieņemts cits tiesas nolēmums šajā jautājumā. Tiesas spriedumu par
rīcībspējas ierobežojumu var pārskatīt jebkurā brīdī, bet ne retāk kā vienu reizi
septiņos gados no tā spēkā stāšanās dienas.
Ja tiesa atceļ personai noteikto rīcībspējas ierobežojumu, tā uzdod
bāriņtiesai atbrīvot aizgādņus no attiecīgo pienākumu pildīšanas pēc tam, kad
viņi iesnieguši gala norēķinu un nodevuši šai personai mantu, kas atradusies
viņu pārvaldībā.
Jāņa Ābola mātei Ainai Ābolai piemēro nodokļa atvieglojumu par bērnu,
kamēr viņš turpina vispārējās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai, savukārt pēc mācību iestādes absolvēšanas Ainai Ābolai
piemēro nodokļa atvieglojumu par aizgādnībā esošu personu vai bērnu, kas
sasniedzis 18 gadu vecumu, ja minētā persona nav strādājoša un saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir atzīta par personu ar invaliditāti.
10.7. par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši
18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti;
19.piemērs
Jāņa Zirņa laulātā ir persona ar invaliditāti, viņa nestrādā un saņem
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Jānis Zirnis var piemērot nodokļa
atvieglojumu par laulāto.
10.8. par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
20.piemērs
Jāņa Oša laulātā rūpējas par nepilngadīgo dēlu, kas atzīts par personu ar
invaliditāti. Šajā laikā Jāņa Oša laulātā nestrādā un nesaņem ar nodokli
apliekamus ienākumus, Jānis Ošs var piemērot nodokļa atvieglojumu par
nestrādājošu laulāto.
10.9. par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz trim
gadiem (piemērojams ar 2018.gada 1.jūliju);
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21.piemērs
Arņa Kalniņa nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam un tajā ir
ieraksts atvieglojuma piemērošanai par nepilngadīgo bērnu. Arņa Kalniņa
laulātā rūpējas par abu vecāku nepilngadīgo bērnu, kurš nav sasniedzis 3 gadu
vecumu. Šajā laikā Arņa Kalniņa laulātā nestrādā un nesaņem ar nodokli
apliekamus ienākumus. Arnim Kalniņam var piemērot nodokļa atvieglojumu par
nestrādājošu laulāto līdz nepilngadīgā bērna 3 gadu vecumam.
10.10. par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz
18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks
par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās
vai speciālās izglītības iegūšanu (piemērojams ar 2018.gada 1.jūliju);
22.piemērs
Agris Kalniņš un viņa laulātā ir trīs bērni vecāki. Divi bērni ir
nepilngadīgi, no kuriem viens ir 6 gadus vecs, un viens – 20 gadus vecs bērns,
kurš mācās tehnikumā. Šajā laikā Agra Kalniņa laulātā nestrādā un nesaņem ar
nodokli apliekamus ienākumus. Agra Kalniņa nodokļa grāmatiņa ir iesniegta
darba devējam un tajā ir ieraksts atvieglojumu piemērošanai par
nepilngadīgajiem bērniem un bērnu, kurš turpina izglītības iegūšanu. Arnim
Kalniņam var piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošo laulāto, līdz
jaunākais bērns sasniedz 7 gadu vecumu.
10.11. par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu
vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina vispārējās,
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu (piemērojams ar
2018.gada 1.jūliju).
23.piemērs
Jura Liepiņa un viņa laulātās Ainas Liepiņas ģimenē ir pieci bērni, no
tiem četri ir nepilngadīgie bērni, kuri ir vecāki par 7 gadiem, un viens
pilngadīgs bērns, kurš mācās tehnikumā. Juris Liepiņš un viņa laulātā Aina
Liepiņa ir četru bērnu vecāki, bet Juris Liepiņš nav vecākā bērna tēvs, Aina
Liepiņa ir vecākā bērna – dēla Alda – māte.
Šajā laikā Jura Liepiņa laulātā Aina Liepiņa nestrādā un nesaņem ar
nodokli apliekamus ienākumus. Jura Liepiņa nodokļa grāmatiņa ir iesniegta
darba devējam un tajā ir ieraksts atvieglojumu piemērošanai par
nepilngadīgajiem bērniem, bet Ainas Liepiņas grāmatiņā ir ieraksts par
atvieglojuma piemērošanu par dēlu Aldi, kurš turpina izglītības iegūšanu. Jurim
Liepiņam var piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošo laulāto, līdz
vecākais bērns – Ainas Liepiņas dēls Aldis – turpina izglītības iegūšanu, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
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11. Ja apgādībā esoša persona gūst ienākumus, šos ienākumus savā gada
ienākumu deklarācijā norāda fiziskā persona, kuras apgādībā ir šī persona,
izņemot šī metodiskā materiāla 12., 20., 21. un 22.punktā paredzētos gadījumus.
12. Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nepiemēro, ja:
12.1. persona (izņemot personas līdz 19 gadu vecumam, kuras mācās
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un taksācijas
gada laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam saņem ar algas nodokli vai sezonas
laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus) patstāvīgi saņem ar nodokli
apliekamus ienākumus (izņemot no 2014.gada 1.janvāra apgādnieka zaudējuma
pensiju, kas piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”), kas pārsniedz
noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru (2018.gadā – 200 euro mēnesī);
12.2. persona saņem bezdarbnieka pabalstu (stipendiju);
12.3. personu uztur kāda cita persona;
12.4. persona ir mikrouzņēmuma darbinieks;
12.5. persona saņem pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”,
izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju.
24.piemērs
Vienam no vecākiem apgādībā ir 23 gadus vecs bērns, kurš mācās
augstskolas neklātienes nodaļā. Bērns vienreiz gadā – 20XX.gada septembrī –
gūst ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas 4000 euro (ieņēmumi
5000 euro – izdevumi 1000 euro). Bērns nav reģistrējies kā saimnieciskās
darbības veicējs. Tā kā bērns ir guvis ienākumu 4000 euro, tam bija
jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam. Līdz fiziskās personas –
bērna – kā saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas brīdim vienam no
vecākiem ir tiesības saņemt atvieglojumu par bērnu, savukārt no brīža, kad
bērns reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, vecākiem nav tiesību
saņemt nodokļa atvieglojumu par bērnu kā apgādībā esošu personu.
25.piemērs
Vienam no vecākiem var piemērot atvieglojumu par 19 gadu vecu bērnu,
kuram piešķirta invaliditāte, kurš apgūst profesionālo izglītību un saņem valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu 130 euro mēnesī. Valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsts piešķirts saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 13.pantu, un to
neapliek ar nodokli.
26.piemērs
Mātei apgādībā ir 20 gadu vecs dēls, kurš mācās augstskolā un ir
noslēdzis darba līgumu. Darbu dēls veic vienu dienu nedēļā, plānotie ienākumi
ir no 80 euro līdz 100 euro mēnesī. Māte arī turpmāk var saņemt nodokļa
atvieglojumu par dēlu kā apgādībā esošu personu, ja viņa ienākumi nepārsniegs
200 euro mēnesī.
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27.piemērs
Mātei apgādībā ir 18 gadu vecs dēls, kurš mācās vidusskolā un
20XX.gada vasaras mēnešos jūlijā un augustā sāk strādāt, noslēdzot darba
līgumu. Dēla plānotie ienākumi jūlijā ir 250 euro un augustā – 300 euro. Mātei
jūlijā un augustā ir piemērojams nodokļa atvieglojums par dēlu kā apgādībā
esošu personu.
28.piemērs
Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nevar piemērot par 20 gadu
vecu bērnu, kurš mācās augstskolā un ir darba ņēmējs mikrouzņēmumā, kaut arī
bērna gūtais ienākums mikrouzņēmumā 20XX.gadā nepārsniedz 200 euro
mēnesī.
13. Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nevar piemērot par personu,
kura atrodas pilnīgā valsts apgādībā, t.i., dzīvo pansionātā, atrodas bērnu
aprūpes iestādē, mācās speciālajā skolā un par kuras uzturēšanos šajā iestādē
vecākiem nav jāmaksā.
14. Atvieglojumu par tāda nepilngadīga bērna uzturēšanu, par kuru veic
uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, piemēro tai personai,
kurai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus par šo
bērnu.
15. Atvieglojumu par nepilngadīga bērna uzturēšanu piemēro tam bērna
vecākam, kuram, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, ir
nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādnība.
29.piemērs
Tiesa 20XX.gada 8.aprīlī nospriedusi atņemt tēvam aizgādības un
saskarsmes tiesības un noteikusi mātei atsevišķu aizgādību par bērniem.
Tēvam kopš 20XX.gada 8.aprīļa nav tiesību uz nodokļa atvieglojumiem
par nepilngadīgajiem bērniem, nodokļa atvieglojumus par nepilngadīgo bērnu
uzturēšanu piemēro mātei.
16. Ja vecāki kopīgi īsteno aizgādību un savstarpēji nevar vienoties par to,
kuram no viņiem pienākas nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu,
nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu piemēro tam nodokļu
maksātājam – vecākam, kurš norādīts bāriņtiesas lēmuma par vecāku
domstarpību izšķiršanu rezolutīvajā daļā.
17. Lai piemērotu nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošām personām,
kuras turpina mācības, persona, kurai ir tiesības uz šo atvieglojumu, VID
iesniedz mācību iestādes izsniegtu izziņu, ka tās apgādībā esoša persona pēc
18 gadu vecuma sasniegšanas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai
speciālās izglītības iegūšanu.
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30.piemērs
Lienei Ošai apgādībā ir nepilngadīgs dēls Jānis Ošs, kurš mācās
vidusskolā, 20XX.gada 10.janvārī dēls sasniedz 18 gadu vecumu. VID nav
saņemta informācija, kas apliecina Jāņa Oša mācības vidusskolā. Lai
turpmākajā periodā varētu piemērot nodokļa atvieglojumu, Lienei Ošai VID
jāiesniedz vidusskolas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka dēls turpina vispārējās
izglītības iegūšanu.
18. Fiziskā persona saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā
esošu personu periodā, kad viņas apgādībā esošais sezonas laukstrādnieku
ienākuma nodokļa maksātājs, kas ir jaunāks par 18 gadiem, saņem sezonas
laukstrādnieku ienākumu.
19. Fiziskai personai tajā taksācijas gada periodā, kurā tā bijusi
mikrouzņēmuma darbinieks, nepiemēro atvieglojumu par apgādībā esošu
personu.
20. Fiziskās personas ienākumiem, kuriem piemēro nodokļa likmi 20 %
apmērā, sezonas laukstrādnieku ienākumam, ienākumam pielīdzināmiem
aizdevumiem un ienākumam, par kuru maksā patentmaksu vai fiksēto ienākuma
nodokli, nepiemēro atvieglojumu par apgādībā esošu personu.
21. Fiziskai personai nepiemēro nodokļa atvieglojumus par apgādībā
esošu personu par to taksācijas perioda daļu (attiecīgo kalendāra mēnesi), kurā
apgādībā esošā persona saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kuri pārsniedz
noteikto nodokļa atvieglojuma mēneša apmēru un kuriem piemēro progresīvo
(20 %, 23 %, 31,4 %) nodokļa likmi.
31.piemērs
Tēvam apgādībā ir 20 gadu vecs dēls, kurš mācās augstskolā, bet
20XX.gada februārī dēls guvis autoratlīdzības ienākumu, kas pārsniedz
200 euro. Autoratlīdzības izmaksātājs izmaksas vietā ieturējis iedzīvotāju
ienākuma nodokli 20 % apmērā. Tēvam nodokļa atvieglojumu par dēlu
nepiemēro par 20XX.gada februāri.
22. Fiziskai personai nepiemēro nodokļa atvieglojumus par apgādībā
esošu personu par visu taksācijas gadu, ja apgādībā esošā persona taksācijas
gada laikā saņēmusi ar nodokli apliekamos ienākumus, kuri pārsniedz noteikto
nodokļa atvieglojuma gada apmēru un kuriem piemēro (20 %) nodokļa likmi.
32.piemērs
Vienam no vecākiem var piemērot nodokļa atvieglojumu par bērnu, kura
labā kredītiestādē veiktas dzīvības apdrošināšanas iemaksas ar līdzekļu
uzkrāšanu. Bērnam, sasniedzot 18 gadu vecumu, saskaņā ar līguma
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nosacījumiem kredītiestāde 20XX.gada maijā veic iemaksātās pamatsummas
izmaksu un uzkrātā ienākuma izmaksu, ieturot no tā iedzīvotāju ienākuma
nodokli 20 % apmērā. Vienam no vecākiem, kuram apgādībā ir bērns, piemēro
nodokļa atvieglojumu par bērnu attiecībā uz visu 20XX.gadu, ja gūtā ar nodokli
apliekamā ienākuma apmērs nepārsniedz gadam noteikto nodokļa atvieglojuma
apmēru (20XX.gadā – 2400 euro ).
Savukārt, ja kredītiestāde, piemēram, 20XX.gada decembrī veic
pamatsummas un uzkrātā ienākuma izmaksu un uzkrātā ienākuma apmērs
pārsniedz 2400 euro, nodokļa atvieglojumu par bērnu nepiemēro attiecībā par
visu 20XX.taksācijas gadu.
33.piemērs
Mātei apgādībā ir 19 gadu veca meita, kura turpina mācības koledžā, bet
20XX.gada jūlijā meita guvusi ar nodokli apliekamus ienākumus 30 000 euro
apmērā no viņai piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas. Mātei nodokļa
atvieglojumu par bērnu, kamēr viņš turpina speciālās izglītības iegūšanu līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai, nevar piemērot par visu 20XX.taksācijas gadu.
34.piemērs
Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nevar saņemt par nepilngadīgu
bērnu, kurš katru mēnesi saņem regulārus ienākumus – kredītiestādes
izmaksātos procentus, kas pārsniedz 200 euro mēnesī un no kuriem izmaksas
vietā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodokli 20 % apmērā.
23. Fiziskai personai nepiemēro nodokļa atvieglojumu, ja apgādībā esošā
persona ir reģistrējusies komercreģistrā kā individuālais komersants vai VID kā
saimnieciskās darbības veicējs, ir zemnieku saimniecības īpašnieks vai
komercsabiedrības valdes vai padomes loceklis, vai prokūrists, kā arī cita
persona, kas ieņem amatu, kurš dod tiesības uz atlīdzību.
35.piemērs
Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nevar piemērot par 20 gadu
vecu bērnu, kurš mācās augstskolā un ir SIA valdes loceklis, un
kapitālsabiedrībā algu nesaņem.
24. Atvieglojumi par nestrādājošiem laulātiem un nestrādājošu laulāto
apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu nav piemērojami, ja nestrādājošie laulātie
atbilst 12., 21., 22. un 23.punktā noteiktajiem kritērijiem.
36.piemērs
Atvieglojumu par nestrādājoša laulātā apgādībā esošu nepilngadīgu
bērnu nevar piemērot par to taksācijas gada periodu, kad nestrādājošais
laulātais saņem bezdarbnieka pabalstu.
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3. Nodokļa papildu atvieglojumi personām ar invaliditāti, politiski
represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
25. Papildu atvieglojumu piemēro personām, kuras atzītas par personām
ar invaliditāti vai politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem.
26. Personai, kurai ir noteikta invaliditāte, ir tiesības uz nodokļa papildu
atvieglojumu šādā apmērā:
26.1. 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī – personai, kurai noteikta I vai
II invaliditātes grupa;
26.2. 1440 euro gadā vai 120 euro mēnesī – personai, kurai noteikta
III invaliditātes grupa.
27. Personai, kurai noteikts politiski represētās personas vai nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu
atvieglojumu 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī.
28. Personai, kurai noteikta invaliditāte, politiski represētās personas
statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, tiesības uz nodokļa
papildu atvieglojumiem rodas vai persona tās zaudē ar dienu, kad pieņemts
attiecīgs lēmums par personas statusu.
29. Nodokļa papildu atvieglojumus piemēro personai, kurai grāmatiņā
iekļauta informācija par piešķirtajiem atvieglojumiem un kura ir izvēlējusies
rādīt šo informāciju darba devējam (ienākuma gūšanas vietai).
37.piemērs
Darbinieks strādā SIA “K” un ir persona ar II grupas invaliditāti.
Iesniedzot grāmatiņu darba devējam, darbinieks ir izvēlējis rādīt informāciju
par invaliditāti darba devējam, viņa mēnešalga ir 400 euro.
Aprēķinot nodokli, ņem vērā, ka:
- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme
2018.gadā personai ar II grupas invaliditāti ir 11,0 %;
- persona ar II grupas invaliditāti saņem invaliditātes pensiju, kurai
izmaksas vietā – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā – piemēro
neapliekamo minimumu;
- VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu nepiemēro, bet
piemēro nodokļa papildu atvieglojumu personai ar invaliditāti (154 euro).
Apliekamais ienākums

1

400,00

Sociālās iemaksas

2

44,00

Neapliekamais minimums

3

Papildu atvieglojums invalīdiem

4

154,00

15
Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.r.-2.r.-3.r.-4.r.)

5

202,00

Aprēķinātais nodoklis (20 % no 5.r.)

6

40,40

4. Atvieglojumu piemērošana pa dienām
30. Darba devējs, aprēķinot nodokli, ja darba tiesiskās attiecības nav
pastāvējušas pilnu mēnesi, atvieglojumu apmēru nosaka pa dienām.
Atvieglojumu apmēru gadījumos, kad darba attiecības nav pastāvējušas
pilnu mēnesi, kalendāra dienā nosaka pēc formulas:
Ad = Am : d
kur
Ad – nodokļa atvieglojumu apmērs kalendāra dienā;
Am – nodokļa atvieglojumu summa mēnesī;
d – mēneša kalendāra dienu skaits.
38.piemērs
Darbinieku 2018.gada 10.aprīlī atbrīvoja no darba uzņēmumā A un
pieņēma darbā uzņēmumā B 2018.gada 22.aprīlī. Abās darbavietās iesniegta
grāmatiņa ar ierakstu atvieglojumu piemērošanai par trīs apgādībā esošām
personām. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums 60 euro.
Atvieglojumu apmērs par trīs apgādībā esošām personām 2018.gada
aprīlī ir 200 euro x 3 = 600 euro. Neapliekamā minimuma un atvieglojumu
apmēra aprēķins 2018.gada aprīlī:
- 60 euro : 30 = 2,00 euro – neapliekamais minimums, ko piemēro par
vienu kalendāra dienu;
- 600 euro : 30 = 20,00 euro – atvieglojumu apmērs, ko piemēro par
vienu kalendāra dienu.
Uzņēmumā A darbinieks darba tiesiskās attiecības aprīlī bija
10 kalendāra dienas.
10 kalendāra dienās neapliekamā minimuma apmērs ir 2,00 euro x 10 =
20,00 euro un atvieglojumu par apgādībā esošām personām apmērs ir
20,00 euro x 10 = 200 euro.
Uzņēmumā B darba tiesiskās attiecības bija 9 kalendāra dienas, kurās
neapliekamā minimuma apmērs ir 2,00 euro x 9 = 18,00 euro un atvieglojumu
par apgādībā esošām personām apmērs ir 20,00 euro x 9 = 180,00 euro.
31. Darba devējs, pamatojoties uz fiziskas personas grāmatiņā izdarīto
ierakstu izmaiņām par tiesību uz nodokļa atvieglojumu rašanos vai zaudēšanu,
veic taksācijas gada nodokļa pārrēķinu, ja nodokļa atvieglojums:
31.1. nav piemērots par visu laiku no taksācijas gada sākuma līdz
taksācijas gada beigām, par kuru personai bijušas tiesības to piemērot;
31.2. ir piemērots par ilgāku laiku, nekā personai ir bijušas uz to tiesības.
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Darba devējs ietur papildus aprēķināto nodokli vai atmaksā par daudz
ieturēto nodokli nākamajos taksācijas gada mēnešos pēc grāmatiņā izdarīto
ierakstu par tiesībām uz nodokļa atvieglojumiem aktualizēšanas.
39.piemērs
Darbinieka grāmatiņā ir ierakstītas trīs apgādībā esošas personas: divi
nepilngadīgi bērni un pilngadīgs bērns, kurš turpina mācības. Darbinieka
mēnešalga ir 1000 euro. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums
0 euro.
2018.gada 25.martā darbinieks EDS pievienoja paziņojumu par apgādībā
esošām personām par to, ka, sākot ar 2018.gada 15.janvāri, darbinieks ir
zaudējis tiesības uz atvieglojumu par vienu apgādībā esošu personu –
pilngadīgu bērnu, kurš pārtrauca mācības.
Saņemot minēto informāciju par izmaiņām nodokļa atvieglojumos, darba
devējs veic nodokļa pārrēķinu par mēnešiem, kuros nav ņemtas vērā izmaiņas
nodokļa atvieglojumos:
1) aprēķinot janvārī un februārī ieturēto nodokli, ņemts vērā, ka:
- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme
2018.gadā ir 11 %;
- nodokļu maksātājam piemēroja nodokļa atvieglojumus par trīs apgādībā
esošām personā
Apliekamais ienākums

1

1000,00

Sociālās iemaksas

2

110,00

Neapliekamais minimums

3

0,00

Atvieglojums par apgādībā esošajām personām

4

600,00

Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.r.-2.r.-3.r.-4.r.)

5

290,00

Aprēķinātais nodoklis (20 % no 5.r.)

6

58,00

2) veicot nodokļa pārrēķinu par 2018.gada janvāri, papildus minētajam
ņem vērā, ka nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu – pilngadīgu
bērnu – piemēro tikai par tām kalendāra dienām, kad ir bijušas šādas tiesības,
t.i., no 1. līdz 14.janvārim (200 euro : 31 x 14 = 90,32 euro):
Apliekamais ienākums

1

1000,00

Sociālās iemaksas

2

110,00

Neapliekamais minimums

3

0,00

Atvieglojums par apgādība esošajam personām

4

490,32

Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.r.-2.r.-3.r.--4.r.)

5

399,68

Aprēķinātais nodoklis (20 % no 5.r.)

6

79,94

T.i., faktiski ieturēts par 21,94 euro mazāk, nekā vajadzēja ieturēt;
3) veicot nodokļa pārrēķinu par 2018.gada februāri, ņem vērā, ka
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nodokļu maksātājam piemēro nodokļa atvieglojumu tikai par divām apgādībā
esošām personām:
Apliekamais ienākums

1

1000,00

Sociālās iemaksas

2

110,00

Neapliekamais minimums

3

0,00

Atvieglojums par apgādībā esošajam personām

4

400,00

Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.r.-2.r.-3.r.--4.r.)

5

490,00

Aprēķinātais nodoklis (20 % no 5.r.)

6

98,00

T.i., faktiski ieturēts par 40,00 euro mazāk, nekā vajadzēja ieturēt;
4) tātad nākamajos taksācijas gada mēnešos darba devējam papildus
jāietur 61,94 euro (neieturētā nodokļa daļa par 2018.gada janvāri un februāri).
40.piemērs
Darbinieka mēnešalga ir 500 euro, darbavietā (galvenajā ienākuma
gūšanas vietā) ir iesniegta grāmatiņa. VID prognozētais mēneša neapliekamais
minimums 178,57 euro .
2018.gada 20.aprīlī darbinieks iesniedza EDS paziņojumu par to, ka,
sākot ar 2018.gada 5.janvāri, darbiniekam ir piemērojams nodokļa atvieglojums
par apgādībā esošu personu.
Saņemot minēto informāciju par izmaiņām atvieglojumos, darba devējs
veic nodokļa pārrēķinu par mēnešiem, kuros netika ņemtas vērā izmaiņas
nodokļa atvieglojumos:
1) aprēķinot 2018.gada janvārī, februārī un martā ieturēto nodokli, ņemts
vērā, ka:
- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme
2018.gada ir 11 %;
- nodokļu maksātājam piemēro neapliekamo minimumu:
Apliekamais ienākums

1

500,00

Sociālās iemaksas

2

55,00

Neapliekamais minimums

3

178,57

Atvieglojums par apgādībā esošajam personām

4

-

Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.r.-2.r.-3.r.--4.r.)

5

266,43

Aprēķinātais nodoklis (20 % no 5.r.)

6

53,29

2) veicot nodokļa pārrēķinu par 2018.gada janvāri, papildus minētajam
ņem vērā, ka nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu piemēro tikai
par tām kalendāra dienām, kad ir bijušas šādas tiesības, t.i., no 2018.gada
5. līdz 31.janvārim (200 euro : 31 x 27 = 174,19 euro):
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Apliekamais ienākums

1

500,00

Sociālās iemaksas

2

55,00

Neapliekamais minimums

3

178,57

Atvieglojums par apgādība esošajām personām

4

174,19

Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.r.-2.r.-3.r.-4.r.)

5

92,24

Aprēķinātais nodoklis (20 % no 5.r.)

6

18,45

T.i., faktiski ieturēts par 34,84 euro vairāk, nekā vajadzēja ieturēt;
3) veicot nodokļa pārrēķinu par 2018.gada februāri un martu, ņem vērā,
ka:
- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme
2018.gadā ir 11 %;
- nodokļu maksātājam piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo
minimumu;
- nodokļu maksātājam piemēro nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu
personu:
Apliekamais ienākums

1

500,00

Sociālās iemaksas

2

55,00

Neapliekamais minimums

3

178,57

Atvieglojums par apgādība esošajām personām

4

200,00

Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.r.-2.r.-3.r.-4.r.)

5

66,43

Aprēķinātais nodoklis (20 % no 5.r.)

6

13,29

T.i., faktiski katrā mēnesī ieturēts par 40,00 euro (53,29 – 13,29) vairāk,
nekā vajadzēja ieturēt;
4) nākamajos taksācijas gada mēnešos darba devējs neietur iepriekš
ieturētos 114,84 euro (pārmaksāto nodokļa daļu 2018.gada janvārī, februārī un
martā).
32. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, aprēķinot nodokli no slimības
pabalsta, ņem vērā VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un nodokļa
atvieglojumus laika periodā, par kuru slimības pabalsts aprēķināts. Vienas
kalendāra dienas VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru
aprēķina, VID prognozēto mēneša neapliekamā minimuma summu dalot ar
mēneša kalendāra dienu skaitu. Tāpat nepilnajam mēnesim nosaka arī nodokļa
atvieglojumu apmēru. Šo normu nepiemēro personai, kura saņem izdienas
pensiju.
33. Darba devējs neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus
nepiemēro par dienām, par kurām darbiniekam ir darbnespējas lapa B.
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34. Ja fiziskai personai VID prognozētais mēneša neapliekamais
minimums un atvieglojumi par apgādībā esošām personām darbavietā nav
piemēroti pilnā apmērā, fiziskai personai ir tiesības iesniegt gada ienākumu
deklarāciju un veikt nodokļa pārrēķinu rezumējošā kārtībā, piemērojot gada
diferencēto neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus pilnā apmērā.
41.piemērs
Ināra Kalna, politiski represēta persona, kura nesaņem pensiju.
Darbavietā A pieņemta darbā ar 2018.gada 11.aprīli, aprēķināta alga par aprīli
700 euro. Darbavietā A ir iesniegta grāmatiņa (galvenā ienākuma gūšanas
vieta).
Aprēķinot nodokli par 2018.gada aprīli, ņem vērā, ka:
- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme
2018.gadā ir 11 %;
- politiski represētai personai, kura nesaņem pensiju, piemēro VID
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (100 euro), nodokļa papildu
atvieglojumu (154 euro);
- nodokļa papildu atvieglojumu un VID prognozēto mēneša neapliekamo
minimumu piemēro tikai par tām kalendāra dienām, kad ir bijušas darba
tiesiskās attiecības, t.i., no 2017.gada 11. līdz 30.aprīlim.
20 kalendāra dienās neapliekamā minimuma apmērs ir 66,67 euro
(100 : 30 x 20) un papildu atvieglojuma apmērs politiski represētai personai
102,67 euro (154,00 : 30 x 20):
Apliekamais ienākums

1

700,00

Sociālās iemaksas

2

77,00

Neapliekamais minimums

3

66,67

Papildu atvieglojums politiski represētai personai

4

102,67

Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.r.-2.r.-3.r.-4.r.)

5

453,66

Aprēķinātais nodoklis (20 % no 5.r.)

6

90,73

5. Saistošie normatīvie akti
1. Likumi:
1.1. likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;
1.2. likums “Par valsts pensijām”;
1.3. Civillikums.
2. Ministru kabineta noteikumi:
2.1. Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr.676
“Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru
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iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa
aprēķināšanai” ;
2.2. Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.304 “Kārtība,
kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa”;
2.3. Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899
“Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”;
2.4. Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski
represētajām personām un nacionālas pretošanās kustības dalībniekiem”;
2.5. Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumi Nr.775
“Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu
laiku”.

