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Izmaiņas nodokļu maksāšanas kārtībā 
no 

2021.gada 1.janvāra
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Vienotais nodokļu konts

Uzkrāšanas princips 

nodokļu uzskaitē arī VID

EDS nodokļu maksātāja konts

VID procesu un pakalpojumu 

uzlabošana

Izmaiņas:
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uzskaiti atbilstoši 
uzkrāšanas principam -
naudas attiecināšanu pret saistību 

vienotajā nodokļu kontā –

ieskaitīto maksājumu atpazīšanu 
un sadali pa nodokļiem

padod informāciju par naudas 
sadalījumu pa saistību veidiem EDS 

VID Maksājumu administrēšanas 
informācijas sistēma (MAIS)
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PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

NODOKĻU MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

NODOKĻU NOMAKSAS UZSKAITE - EDS

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE

Svarīgi zināt grāmatvedim
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PĀRSKATU IESNIEGŠANA 

NODOKĻU MAKSĀŠANA

NODOKĻU NOMAKSAS 
UZSKAITE ATSPOGUĻOTA EDS

Līdz
20.datumam

Līdz
23.datumam

Līdz
25.datumam



6

Nemainās pārskatiem, kurus jau tagad iesniedz 
līdz 20.datumam (PVN, UIN, DRN u.c.) 

Datums mainās:                               

- elektroenerģijas nodoklim –25.datums - 20.datums

- Darba devēja ziņojumam (DDZ) VID paziņotais - 17.datums

Pārejas laika DDZ – vienu reizi

Periods mainās:  azartspēļu nodoklim 

15 dienu laikā pēc ceturkšņa - mēneša beigām

Pārskatu iesniegšana
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Nodokļi un nodevas kas maksājami vienotajā 
nodokļu kontā - līdz tā mēneša, kad nodoklis 
jādeklarē, 23.datumam  

Saglabājas esošā kārtība:
- neregulārajiem maksājumiem 
- maksājumiem, kas noteikti ar citu dokumentu 

(piemēram, VID lēmumu)
- termiņa pagarinājumu lēmumos noteiktie 
maksāšanas datumi

- nodokļu kontroles pasākumu rezultātā 
pieņemtajos lēmumos norādītajam 
maksāšanas termiņam.

Nodokļu samaksas termiņš

23.

dažādi
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Pašlaik:

Regulārie nodokļi
IIN, UIN, PVN, DRN, VSAOI,
MUN, akcīzes, izložu un
azartspēļu, elektroenerģijas,
u.c.*

Nodevas:
– riska nodeva
- numerācijas nodeva*

+                         

No 2021.gada 1.janvāra

Vienotais 
nodokļu konts

LV33TREL1060000300000

mainās

*Muitas nodokļiem – saglabājas 
esošā kārtība līdz 2023.gadam. 

* Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 23.1 pants. Nodokļu un nodevu iemaksāšana budžetā.

Valsts budžeta maksājumi 
vienotajā nodokļu kontā
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Nodevu konti un
citu maksājumu konti

paliek- pašvaldībām (NIN)

- CSDD (transporta …)

- citas nodevas

- u.c.

Paliek līdzšinējā kārtība –
katrs savā kontā

Citu maksājumu konti

- pašvaldībām (NIN)

- CSDD (transporta …)

- citas nodevas

- u.c.

Pašlaik: No 2021.gada 1.janvāra
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Pašlaik:

Izvēlos konkrēta 
nodokļa budžeta kontu 
un mērķa laukā norādu, 

par ko maksāju. +

No 2021.gada 1.janvāra

AUTOMĀTISKA 

sadale pa saistībām 

(t.sk. nodokļu veidiem)

Nodokļa izvēle

mainās
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1.solis – Nauda tiek iemaksāta 

vienotajā nodokļu kontā

2.solis – Nauda tiek saņemta Valsts kasē 
(nodokļa samaksas datums)

un informācija nodota VID IS 

3.solis – VID informācijas sistēma saņemtos 
naudas līdzekļus attiecinās pret saistībām, kam 
iestājies maksāšanas termiņš 

FIFO princips

4.solis – EDS nodokļu maksātāja kontā sniegta 
informācija par samaksātajiem nodokļiem

Naudas sadales process

Valsts
Kase

banka
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transakciju 
žurnāls

EDS –
sadaļa

«Maksājumi» 

Kā nodokļu maksātājs zinās, 
kāds nodoklis samaksāts?
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samaksa vienotajā nodokļu kontā

naudas sadalījums pa saistībām (informācija no 
EDS)

Naudas attiecināšana pret 
saistību grāmatvedībā

Laika periodā starp naudas iemaksu vienotajā nodokļu kontā
un EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa
saistībām veikto maksājumu ieteicams uzrādīt šim nolūkam
paredzētā

starpkontā, 

ar ko papildināma grāmatvedības politika, kontu plāns un
kontu korespondence.

1.

2.
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Te vari redzēt, ja ir naudas atlikums kontā

EDS konta projekts 
Piemērs - ja nav parādi
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Te vari redzēt, ja esi parādā

EDS konta projekts 
Piemērs - ja ir parādi
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Mazāk maksājumu, t.sk kļūdainu:

ietaupīts laiks un nauda

Pārmaksas automātiski nosedz parādus,

ja tādi ir

IEGUVUMI
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Maksājumus piesaista konkrētai saistībai un ar 
to saistītajiem papildu aprēķiniem, ja tādi ir

Būs fiksēta nodokļu nomaksas vēsturiskā situācija uz 
konkrētu datumu

Precizējumi tiks uzskaitīti kā delta

IEGUVUMI
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Svarīgi zināt -

PĀRSKATU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

NODOKĻU MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

EDS KONTS 

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE 



Maksājumi vienotajā kontā

Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.661 
«Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus 

un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai»
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Vienotais 
nodokļu konts

Sadale atbilstoši 
FIFO principam

Sadale atbilstoši 
norādītajam 
identifikatoram
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Pirmais iekšā – pirmais ārā

FIFO (first in first out)

Sadale atbilstoši 
FIFO principam

Pirmā tiek segta tā senākā saistība, 

kurai ir iestājies maksāšanas termiņš

Nauda meklē saistību, kuras maksāšanas termiņš ir iestājies  

vai

Saistība, kuras maksāšanas termiņš ir iestājies, meklē naudu

FIFO - Pirmais iekšā – pirmais ārā
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Ja deklarācijai ir vienāds iesniegšanas un 
samaksas termiņš?

1.10… [..]

Visu tabulu skatīt MK 661 pielikumā
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Iemaksa

PVN 
2018 PVN 2018 

nokavējuma 
nauda

PVN 
2018
soda 

nauda
VSAOI 
2021

1. 2. 3. 4.

Svarīgi!
No 1.janvāra vairs nebūs proporcionālās dalīšanas, bet būs secīga kārtība
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Ja iepriekš sarindotie maksājumi ir jau apmaksāti, tos vairs neaiztiek 

PVN
par jūniju

APMAKSĀTS

PVN
par jūliju

APMAKSĀTS

PVN
kavēta

par maiju
nokavējuma 

nauda

PVN
Par augustu

1. 2. 3.

piemērs Kavēti jūlija beigās iesniegta PVN deklarācija par maiju -

Kā apstrādās maksājumus par 
kavētām deklarācijām?
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VSAOI
par augustu

PVN
par augustu

VSAOI
par jūliju

APMAKSĀTS

VSAOI
par jūliju

APMAKSĀTS

VSAOI
par augustu

PVN
par augustu

PVN
par jūniju 

precizējuma 
starpība + nokavējuma 

nauda 
precizētajai deltai

2.1. Saistību FIFO rinda bez precizējuma 

1.

1.

2.

2. 1. 3. 2. 4.

Piemērs 

Kā apstrādās maksājumus par 
precizētām deklarācijām?

2.2. Saistību FIFO rinda, kad precizē PVN par jūniju



2
7

Piemērs. 

Svarīgi!
Pārmaksa tiek atzīta un atmaksāta vai attiecināta uz 

parādu tikai ar VID lēmuma datumu

nokavējuma 
nauda līdz 

15.04

Kā tiks apstrādātas pārmaksas
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Apstrādā ārpus FIFO rindas 

Piemēram, akcīzes marku saņemšanai

Paziņotais identifikators maksājuma mērķa 
laukā jāieraksta precīzi, kā norādīts.

Svarīgi!
Termiņa pagarinājumu maksājumiem turpmāk identifikatoru nebūs!
Tie stājas FIFO rindā atbilstoši pagarinājuma datumiem un summām

*Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 661 5.punktā uzskaitītie 
maksājumi

Maksājumi ar VID noteiktu 

identifikatoru*

Sadale atbilstoši 
norādītajam 
identifikatoram
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Ja pareizi norādīsi to bankas maksājuma 
papildu informācijas laukā «gala maksātājs»

Kā tiks atpazīti maksājumi 
par trešo personu?



Komunikācija 
par vienoto nodokļu kontu, uzkrāšanas principa 

ieviešanu un VID nodokļu administrēšanas 
procesu harmonizēšanu, optimizāciju un 

automatizāciju
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Sniegta informācija par pārejas 
posmā  paredzamajiem 
informācijas sistēmu darbības 
ierobežojumiem 



Turpinām informēt par pārejas posmā  
paredzamajiem informācijas sistēmu darbības 
ierobežojumiem
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Par jaunajiem 
dokumentiem tiek nosūtīts 
individuāls informatīvs 
paziņojums EDS, tam 
pievieno  infografiku

Brīdinošs paziņojums 
Latvija.lv sākuma lapā 

Informējam par jaunumiem 
VID tīmekļa vietnes sadaļā 
EDS elektronisko 
dokumentu formātu 
apraksti

https://www.vid.gov.lv/lv/eds-elektronisko-dokumentu-formatu-apraksti
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Infografikas

Publicitāte:

VID ārējā un iekšējā 
tīmekļa vietnē; 

sniegtas plašsaziņas 
līdzekļiem; 

izdales materiāls 
semināros.
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VID interneta sadaļa "Vienotais nodokļu konts»
Informācija pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.

https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts


Metodiskie materiāli VID tīmekļa 
vietnē
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Visu materiālu skatīt VID mājas lapā 

https://www.vid.gov.lv/lv/node/1034

https://www.vid.gov.lv/lv/node/1034


Metodiskie materiāli VID tīmekļa 
vietnē
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Visu materiālu skatīt VID mājas lapā 

https://www.vid.gov.lv/lv/node/1034

https://www.vid.gov.lv/lv/node/1034
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Mērķēta saziņa, izmantojot VID konsultatīvo 
tālruni 67 12 00 00

Tiek izveidota atsevišķa tēmas izvēlne –

«vienotais nodokļu konts»

Zvanītājs sarunas sākumā var izvēlēties tēmu 
«vienotais nodokļu konts» un tiks savienots ar 
konsultantu, kurš specializējies atbildēt uz jautājumiem 
par šo tēmu
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VID virtuālais asistents Toms

Toma atbildes:

Ar 2021.gada 1.janvāri visiem VID administrētajiem 
regulārajiem iekšzemes nodokļiem būs viens 
samaksas termiņš – katra mēneša 23. datums. 

Vairāku nodokļu summas var apvienot vienā 
maksājumā, lai ar vienu maksājuma uzdevumu tos 
ieskaitītu vienotajā nodokļu kontā. 

Uzzini vairāk šeit -
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts

https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
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Jautājumi? 


