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Rīgā 

 

 17.02.2017 Nr. 4-09//1523 
    

Uz 11.01.2017 Nr. b/n 
 

 

Par informācijas sniegšanu 

 

Finanšu ministrija ir saņēmusi un izskatījusi jūsu e-pasta vēstuli, un savas 

kompetences ietvaros izsaka viedokli.  

Informējam, ka likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – 

likums) 9.panta pirmās daļas 8.
1
punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā 

netiek ietvertas un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek apliktas stipendijas līdz 

280 euro mēnesī, ko izglītojamam atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, 

kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības, izmaksā komersants, iestāde, 

biedrība, nodibinājums, fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības 

veicēja, kā arī individuālais uzņēmums, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku 

saimniecība, un citi saimnieciskās darbības veicēji. 

Savukārt, likuma 17.panta vienpadsmitās daļas 1.punkts nosaka, ka 

komersanti izsniedz personām — nodokļa maksātājām — paziņojumu par 

izmaksātajām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajām summām, kas nav 

saistītas ar darba attiecībām, un no šīm summām ieturēto nodokli vai, ja 

izmaksātais ienākums nav apliekams ar nodokli, izmaksu apliecinošu dokumentu 

un nosūta paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam par personām, neieturot 

nodokli, izmaksātajām summām — Ministru kabineta noteiktajā termiņā.  

Papildus informējam, ka Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra 

noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu 

piemērošanas kārtība” 116.punkts nosaka, ka ienākuma izmaksātājs – komersants, 

izmaksājot fiziskajai personai ar nodokli neapliekamos ienākumus, līdz 

pēctaksācijas gada 1.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu 

atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.677 "Noteikumi 

par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" 2.pielikumam par fiziskajai 

personai izmaksātajām summām. 

Tādējādi, izmaksājot stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz 280 euro mēnesī, 

izmaksātājs paziņo par to Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzot paziņojumu par 

fiziskajām personām izmaksātajām summām līdz taksācijas gadam sekojošā gada 

1.februārim. Minētā paziņojuma par fiziskajām personām izmaksātajām summām 
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aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta 

noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem", 

kā arī  metodiskajā materiālā Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē 

www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi > Iedzīvotāju ienākuma nodoklis > Informatīvie 

un metodiskie materiāli > Pārskatu un deklarāciju aizpildīšana - Paziņojumi par 

fiziskai personai izmaksātajām summām. 

     Cita informācija par minētajiem stipendijas saņēmējiem Valsts ieņēmumu 

dienestam nav jāiesniedz. 

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka 

pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus 

iekšzemes uzņēmuma un pastāvīgās pārstāvniecības izdevumus īpašnieku vai 

darbinieku atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaidēšanās pasākumiem un ar 

saimniecisko darbību nesaistītiem īpašnieku vai darbinieku braucieniem ar nodokļa 

maksātāja autotransportu, pabalstiem, dāvinājumiem, dāvinājumos pārvērstiem 

kredītiem un aizdevumiem (izņemot ienākumam pielīdzinātos aizdevumus, par 

kuriem aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis), ārkārtas dividendes, kā arī citas 

izmaksas naudā vai citās lietās (natūrā) īpašniekiem vai darbiniekiem, kuras netiek 

uzrādītas kā atlīdzība par veikto darbu vai kuras nav saistītas ar iekšzemes 

uzņēmuma un pastāvīgās pārstāvniecības saimniecisko darbību. 

Ņemot vērā to, ka minētās stipendijas nav pielīdzināmas atlīdzībai par 

paveikto darbu (tātad izmaksas nav saistītas ar saimnieciskās darbības 

nodrošināšanu), tad par minētajām izmaksām jāpalielina ar uzņēmumu ienākuma 

nodokli apliekamais ienākums. 

Vēršam uzmanību uz to, ka minētās stipendijas likumā noteiktajā apmērā 

(līdz 280 euro mēnesī) nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

objekts. 
 

 

 

Valsts sekretāres vietnieks  

nodokļu, muitas un grāmatvedības 

jautājumos 

(paraksts*) 

I.Šņucins 

   

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

 

 

 

Veinberga 67-083-848  

Mačivka 67095630 

Radzjušonoka 67121815 

Ēdole 63629640 
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