
Investora ienākumu aplikšana 2018 
Aija Kļavinska 
2017.gada 29.novembris 



2 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
Nodokļu sistēmas reforma 

Ienākumu veids –  
fiziskai personai rezidentam 

2017 2018 Dekl. 

Kapitāldaļu atsavināšanas peļņa 15% 20% DK cet./gada 

Obligāciju ienākums 10% 20% gada 

(arī ja ārvalstu) (tsk. iespēja ņemt vērā 
ārvalstī ieturēto nodokli) 

(tsk. iespēja ņemt vērā 
ārvalstī ieturēto nodokli) 

Valsts/pašvaldību vērtspapīri 
(LV/EU/EEZ) 

0% 0% gada 

Caur portfeļa pārvaldīšanas 
pakalpojumu 

10% 20% gada 

Caur saimniecisko darbību 23% 20/23/31.4% gada 

Caur SIA 15%+10% 20/80 UIN & gada 

(iepriekš uzkrātajai peļņai 2 g. pāreja) 
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Ieguldījumu konts 
Nodokļu sistēmas reforma 

• Jauns nodokļa aprēķināšanas režīms no 2018 

• Esošos kontus varēs pārveidot par ieguldījumu 
kontiem IIN izpratnē 

• Ļaus maksāt IIN tikai par summām, kas tiek 
izņemtas un kas pārsniedz sākotnējās iemaksas 

• Iekšpusē peļņu & zaudējumus varēs summēt 
neierobežotā laika periodā 

• Apliekamo ienākumu jāuzrāda gada deklarācijā 

 

Norēķinu 
konts 

Ieguldījumu 
konts 

Vērtspapīru 
konts 

Vērtspapīru 
konts 

Vērtspapīru 
konts 
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Vecākā menedžere 
SIA Deloitte Latvia 
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Aija ir Deloitte Latvia nodokļu departamenta vecākā 
menedžere.  

Strādājot ar visdažādākajiem nodokļu jautājumiem jau 
vairāk kā 15 gadus, viņa ir guvusi plašas zināšanas par 
Latvijas nodokļu sistēmu. Aija bieži vada dažādus nodokļu 
risku novērtēšanas projektus, kā arī atbalsta Deloitte audita 
departamentu revīzijas ietvaros.  

Viņa ir gan ACCA, gan Latvijas Nodokļu konsultantu 
asociācijas biedrs, un šobrīd vada arī Ārvalstu investoru 
padomes Latvijā nodokļu darba grupu.  

Jānis vada Deloitte Latvia nodokļu departamentu.  

Jānim ir pieredze gan starptautisko, gan Latvijas nodokļu 
jautājumos. Vairāk nekā 20 gadu laikā Jānis ir vadījis 
ievērojamu skaitu projektu, kā arī izstrādājis un ieviesis 
risinājumus nodokļu jautājumos daudziem Latvijas un 
starptautiskajiem uzņēmumiem. 

Kopš 2003.gada Jānis ir Latvijas Nodokļu konsultantu 
asociācijas biedrs, kā arī viņš aktīvi piedalās dažādās 
iniciatīvās Latvijas nodokļu vides uzlabošanai. 

 

Agnese Volmane 
Menedžere 
SIA Deloitte Latvia 
E-pasts: avolmane@deloittece.com 
Tel.: +371 29 253 845 

Agnese ir Deloitte Latvia nodokļu departamenta menedžere. 

Agnesei ir plaša pieredze, vairāk kā 10 gadus strādājot 
nodokļu projektos, ieskaitot nodokļu pārbaudes, nodokļu 
atskaišu sagatavošanu un atbalstu uzņēmumu 
restrukturizācijas procesos. Agneses pieredze grāmatvedībā 
un Latvijas nodokļu sistēmas zināšanas nodrošina dziļu 
nodokļu procesu, ar tiem saistīto risku un iespēju izpratni.  

Agnese kopš 2011.gada ir Latvijas Nodokļu konsultantu 
asociācijas biedrs.  

Mūsu nodokļu speciālisti 
Nodokļu sistēmas reforma 
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"Deloitte" ir zīmols, zem kura desmitiem tūkstošu profesionāļu patstāvīgos uzņēmumos visā pasaulē, sadarbojas, lai nodrošinātu revīzijas, konsultāciju, finanšu 
konsultāciju, riska pārvaldības un nodokļu pakalpojumus izvēlētiem klientiem. Šie uzņēmumi ir Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) Lielbritānijas sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību grupas dalībnieki. Katra grupas dalībnieka sabiedrība sniedz pakalpojumus konkrētā ģeogrāfiskā reģionā un ir konkrētās valsts vai valstu, atkarībā no 
darbības reģiona, tiesību un profesionālā regulējuma subjekts. DTTL pati nesniedz pakalpojumus klientiem. DTTL un DTTL grupas dalībnieki ir atsevišķi, juridiski nesaistīti 
uzņēmumi, kuri nevar radīt saistības viens otram. DTTL un DTTL grupas dalībnieki ir atbildīgi tikai par savu darbību vai bezdarbību, nevis par cita grupas dalībnieka rīcību. 
Katrs no grupas dalībniekiem darbojas ar nosaukumiem „Deloitte”, ”Deloitte & Touche”, ”Deloitte Touche Tohmatsu” vai citiem saistītiem nosaukumiem  Katrs DTTL 
grupas dalībnieks ir strukturēts atšķirīgi, saskaņā ar konkrētās valsts likumiem, noteikumiem, ierasto praksi, un citiem faktoriem, un var nodrošināt profesionālo 
pakalpojumu sniegšanu savā teritorijā, izmantojot meitas uzņēmumus, filiāles, un/vai citus uzņēmumus. 

Latvijā pakalpojumus sniedz "Deloitte Audits Latvia" SIA, "Deloitte Latvia" SIA un ZAB "Deloitte Legal" (kopīgi saukti "Deloitte Latvia"), kas ir Deloitte Central Europe 
Holdings Limited meitas sabiedrības. Deloitte Latvia ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, kas sniedz audita, nodokļu, juridiskos, finanšu 
konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk kā 125 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību. 
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