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Vispārīgie jautājumi
Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu
deklarēšanas likums (turpmāk – likums) Saeimā pieņemts 2011.gada
1.decembrī, publicēts 2011.gada 14.decembra laikrakstā Latvijas Vēstnesis
Nr.196 (4594).
Likums stājās spēkā 2011.gada 15.decembrī un nosaka fizisko personu
pienākumu deklarēt mantisko stāvokli, iepriekš nedeklarēto ienākumu
deklarēšanas un atbilstoša iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas nosacījumus,
mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzējus, deklarācijā iekļaujamās ziņas,
deklarācijas iesniegšanas kārtību, deklarācijas iesniedzēju pienākumus un
tiesības, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta kompetenci šā likuma izpildē.
Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību personām, kuras
saskaņā ar likumu aizpilda mantiskā stāvokļa deklarāciju.
Personas un kritēriji, kuriem izpildoties ir jāiesniedz mantiskā
stāvokļa deklarācija
2.1. Likuma subjekti
2.1.1. Persona, kura 2011.gada 31.decembrī plkst. 24:00 pēc Latvijas laika
ir Latvijas rezidents likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrās
daļas izpratnē.
Latvijas rezidents ir fiziskā persona:
• kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā,
• kura uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu
periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā,
• kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība.
1.1.2.

Persona, kura pēc 2011.gada 31.decembra kļūst par Latvijas
rezidentu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrās
daļas izpratnē.
Piemērs. Persona (nerezidents) ir ieradusies Latvijā 2011.gada 15.oktobrī
un tās uzturēšanās 2012.gadā pārsniedz 183 dienu periodu. Ievērojot
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrajā daļā noteikto, tā tiks
uzskatīta par rezidentu taksācijas gadā ar datumu, kad tā pirmoreiz ieradās
Latvijā, t.i., ar 2011.gada 15.oktobri, savukārt par rezidentu kļūs 2012.gada
2.jūlijā, t.i., datumā, kad tika pārsniegts 183 dienu periods 2012.gadā.
2.2.Kritēriji, kuriem izpildoties, ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija
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Mantiskā stāvokļa deklarāciju ir pienākums iesniegt personai, kura:
• 2011.gada 31.decembrī plkst. 24:00 pēc Latvijas laika ir Latvijas
rezidents
vai
• kļūst par Latvijas rezidentu pēc 2011.gada 31.decembra,
un attiecībā uz kuru izpildās vismaz viens no tālāk minētajiem kritērijiem:
1

ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas,
ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav
nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā
2 ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas
īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā
iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
3 ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais
sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis
4 īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz
10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam
5 īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas
6 īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas
Bankas noteiktajam valūtas kursam
7 ārvalstīs ir finanšu instrumenti
8 naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā
un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas
kursam
9 privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu
uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam
valūtas kursam
10 Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas
parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam
11 persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi
prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas
kursam
10 īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai
lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam
valūtas kursam
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11 persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai
pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo
īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu
ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
2.3. Skaidrojums jēdzienam finanšu instrumenti ir sniegts Finanšu
instrumentu tirgus likuma 3.panta otrajā daļā.
Likums tiek piemērots attiecībā uz šādiem finanšu instrumentiem:
• parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas),
• vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt
pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā,
• ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri,
kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos
kopējo ieguldījumu uzņēmumos,
• naudas tirgus instrumenti.
2.4. Skaidrojums jēdzienam patiesā labuma guvējs ir sniegts Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma
1.panta 5.punktā.
Patiesais labuma guvējs — fiziskā persona:
a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no
komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā
kontrolē komersanta darbību,
b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai
netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav
komersants,
c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības,
d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot
darījuma attiecības.
2.5. Nekustamais īpašums ir ķermeniskas lietas, kuras nevar pārvietot no
vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot.
Piemērs. Zeme, ēkas, būves, jaunbūves.
2.6. Likuma piemērošanas nolūkā kapitāla daļas ir pajas, akcijas,
ieguldījuma daļas, pamatkapitāla daļas, kapitāla vērtspapīri (piemēram, obligāti
konvertējamas obligācijas).
2.7. Iegādes vērtība ir vērtība, kas atbilst faktiski veiktajai maksājuma
summai par konkrēto īpašumu un šajā īpašumā veiktajai ieguldījumu summai
 ja manta iegūta dāvinājuma ceļā - dāvinājuma līgumā norādītā vērtība;
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 ja manta iegūta mantojuma
rezultātā - mantojuma masā ietilpstošā
konkrētās mantas vērtība;
 ja manta iegūta maiņas ceļā - maiņas līgumā norādītā vērtība;
 ja īpašums ir izveidots - īpašuma izveidošanas izmaksas;
 ja dāvinājuma vai mantojuma līgumā nav norādīta vērtība, tad iegādes
vērtība ir:
• nekustamam īpašumam - aktuālā kadastrālā vērtība;
• citai mantai - mantas novērtējums naudas izteiksmē pēc nominālvērtības
vai tirgus cenām;
 ja maiņas līgumā nav norādīta īpašuma vērtība, tad par maiņas rezultātā
iegūtā īpašuma vērtību ir uzskatāma tā īpašuma, kas tika mainīts, iegādes
vērtība.
Ja nav iespējams noteikt īpašuma iegādes vērtību minētajā kārtībā, tad,
izvērtējot atbilstību likumā noteiktajiem kritērijiem, persona vērtē secīgi, par
pamatu ņemot tirgus vērtību vai nominālvērtību vai jebkuru citu identificējamu
un pārbaudāmu vērtību.
Lai noteiktu īpašuma, finanšu līdzekļu vai saistību kopējās iegādes
vērtības vai kopējās summas ekvivalentu ārvalstu valūtā, izmanto Latvijas
Bankas noteikto valūtas kursu dienā, uz kuru tiek norādītas ziņas mantiskā
stāvokļa deklarācijā.
Ja īpašuma, finanšu līdzekļu vai saistību vērtība ir ārvalstu valūtā, kurām
Latvijas Banka nenosaka oficiālo kursu, tad izmanto Latvijas Bankas noteikto
eiro kursu attiecībā pret latu, kas tiek dalīts ar attiecīgās ārvalstu valūtas kursu
attiecībā pret eiro, kas iegūts kādā no Financial Times publicētajiem avotiem laikrakstā vai interneta lapā (www.ft.com; precīza valūtu kursu saraksta
pašreizējā interneta lapas adrese ir http://markets.ft.com/research/Markets/DataArchive). Ar metodiku kādā tiek veikts minētais aprēķins var iepazīties
http://www.bank.lv/monetara-politika/nekoteto-valutu-kursu-aprekinasana
Mantiskā stāvokļa deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt persona, kura:
1.
2.
3.

neatbilst kritērijiem, ievērojot kurus ir pienākums iesniegt mantiskā
stāvokļa deklarāciju, taču vēlas deklarēt savu mantisko stāvokli
vēlas deklarēt laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim gūtos, nedeklarētos ienākumus, kas ienākumu gūšanas brīdī
bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un nomaksāt nodokli
amatpersonas, kuras 2012.gadā sniedz deklarāciju likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 23.panta noteiktajā
kārtībā. Šajā gadījumā uz personu attiecas tikai ar likumu noteiktā naudas
uzkrājumu deklarēšanas kārtība

Deklarēšanas pienākumu tādu nepilngadīgo personu vietā, kuras atbilst
kādam no minētajiem kritērijiem, arī attiecībā uz bērna brīvo mantu, kas izņemta
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no vecāku pārvaldības, ja bērns sasniedzis 16 gadu vecumu, izpilda
vecāki vai aizbildņi.
Aizgādnībā esošu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpilda aizgādņi.
Ja bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns ievietots ārpusģimenes aprūpes
iestādē, minēto pienākumu viņa vietā izpilda iestādes vadītājs. Ja bārenis vai bez
vecāku gādības palicis bērns nodots audžuģimenē, minēto pienākumu viņa vietā
izpilda bāriņtiesa. Rīcībnespējīgu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpilda
aizgādņi vai, ja personai aizgādnis nav iecelts, bāriņtiesa.
Mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz, ja personai pieder tikai
tāds īpašums, kas reģistrēts:
– Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
– Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
– Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
– Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju
informatīvajā sistēmā;
– Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.
Datums, uz kuru tiek norādīta informācija mantiskā stāvokļa
deklarācijā
Personai, kura 2011.gada 31.decembrī plkst. 24:00 pēc Latvijas laika ir
Latvijas rezidents un attiecībā uz kuru izpildās vismaz viens no likumā
noteiktiem kritērijiem, datums, uz kuru tiek norādīta informācija mantiskā
stāvokļa deklarācijā, ir 2011.gada 31.decembris plkst. 24:00 pēc Latvijas
laika.
Personai, kura kļūst par Latvijas rezidentu pēc 2011.gada 31.decembra,
un attiecībā uz kuru izpildās vismaz viens no likumā noteiktiem kritērijiem,
datums, uz kuru tiek norādīta informācija mantiskā stāvokļa deklarācijā, ir tā
gada 31.decembra plkst. 24:00 pēc Latvijas laika, kad attiecīgā persona
kļūst par rezidentu.
Piemērs. Persona (nerezidents) ir ieradusies Latvijā 2011.gada 15.oktobrī
un tās uzturēšanās 2012.gadā pārsniedz 183 dienu periodu. Ievērojot likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrajā daļā noteikto, tā tiks uzskatīta par
rezidentu taksācijas gadā ar datumu, kad tā pirmoreiz ieradās Latvijā, t.i., ar
2011.gada 15.oktobri, savukārt par rezidentu kļūs 2012.gada 2.jūlijā, t.i.,
datumā, kad tika pārsniegts 183 dienu periods 2012.gadā. Attiecīgi datums, uz
kuru tiek norādīta informācija mantiskā stāvokļa deklarācijā, ir 2012.gada
31.decembris pulksten 24:00 pēc Latvijas laika.
Piemērs. Persona (nerezidents) ir ieradusies Latvijā 2012.gada 2.janvārī un
tās uzturēšanās 2012.gadā pārsniedz 183 dienu periodu, t.i., persona kļūs par
rezidentu 2012.gadā. Datums, uz kuru tiek norādīta informācija mantiskā
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stāvokļa deklarācijā,
Latvijas laika.

ir

2012.gada 31.decembris

pulksten

24:00

pēc

Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņi un deklarācijas
labošana
1. Persona, kura 2011.gada 31.decembrī plkst. 24:00 pēc Latvijas laika ir
Latvijas rezidents mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz Valsts
ieņēmumu dienestā no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam.
2. Persona, kura pēc 2011.gada 31.decembra plkst. 24:00 kļūst par Latvijas
rezidentu mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā tam gadam, kurā tā kļūst par Latvijas rezidentu, sekojošajā
gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.
Piemērs. Personai (nerezidentam), kas kļūst par Latvijas rezidentu
2012.gadā, mantiskā stāvokļa deklarāciju ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā
no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.jūnijam.
Personai ir tiesības triju mēnešu laikā pēc mantiskā stāvokļa deklarācijas
iesniegšanas precizēt deklarācijā iekļautās ziņas, iesniedzot Valsts ieņēmumu
dienestā jaunu deklarāciju.
Piemērs. Ja mantiskā stāvokļa deklarācija ir iesniegta 2011.gada 28.martā,
tad precizēt tajā iekļautās ziņas var, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā jaunu
deklarāciju, līdz 2011.gada 18.jūnijam.
Veids, kādā var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju
Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā
personīgi jebkurā klientu pakalpošanas centrā, elektroniskā veidā, izmantojot
drošu elektronisko parakstu, e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv , vai Valsts
ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai pa pastu.
Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanai, izmantojot EDS, ja
deklarācijas iesniedzējs ir noslēdzis līgumu par elektronisko dokumentu
parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta
EDS pakalpojumus, no EDS piedāvātajām veicamajām darbībām ir jāaktivizē
darbība „Jauns”. Aktivizētajā izvēlnē „Jauna dokumenta ievade” sadaļā
„Dokumenta grupa” izvēlas „Citi”, sadaļā „Dokumenta veids” – „Informācija
VID klientu apkalpošanas centriem”, sadaļā „Dokumenta versija” –
„Nestrukturēts”.
Jāņem vērā, ka, pievienojot failu, EDS nav iespējams iesniegt dokumentus,
kas ir izveidoti programmā MS Word un MS Excel. Lai šādos formātos
sagatavoto dokumentu iesniegtu EDS kā pievienoto failu:
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-

tas ir jāarhivē, izmantojot arhīva programmas RAR vai ZIP;
vai
- jāpārveido TIF, TIFF, JPEG, TXT formātā.
Mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība
Mantiskā stāvokļa deklarācija sastāv no trīs daļām:
I īpašumi,
II finanšu līdzekļi un saistības,
III iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie
ienākumi.
Īpašumi
1.
Ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā esošais nekustamais īpašums
vai tā daļas
Šajā sadaļā tiek norādīts ārvalstīs esošs nekustamais īpašums neatkarīgi no
tā vērtības.
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju par ārvalstīs esošu nekustamo
īpašumu, tiek norādīts nekustamā īpašuma veids, valsts, nekustamā īpašuma
atrašanās adrese vai, ja tādas nav, cita nekustamo īpašumu identificējoša
informācija, un, norāde par to, vai īpašums ir kopīpašumā, un ja iespējams,
līdzīpašnieka vārds un uzvārds.
Piemērs. Ja īpašumā ir zemes gabals Bahamu salās, tad personai ir
pienākums aizpildīt mantiskā stāvokļa deklarāciju, informāciju
uzrādot
sekojoši.
Nekustamā
īpašuma veids

Zeme

Valsts

Bahamas
Island

Nekustamā
Vai nekustams
īpašuma adrese
īpašums ir
vai, ja tādas nav,
īpašumā vai
cita nekustamo
kopīpašumā
īpašumu
identificējošā
informācija
Lot 199 Phase
Nav
Two, Section
One Stela Maris,
Long Island
Bahamas

Ja nekustamais
īpašums ir
kopīpašumā, ziņas
par līdzīpašnieku*

2.
Latvijā īpašumā vai kopīpašumā esošais nekustamais īpašums
vai tā daļas, kuras nav ierakstītas zemesgrāmatā
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Šajā sadaļā tiek norādīts Latvijā esošs nekustamais īpašums vai īpašumi, uz
kuriem nav nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ja to kopējā iegādes
vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši
Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam. Ja personai ir gan tāds nekustamais
īpašums, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā, gan tāds, kas nav reģistrēts
zemesgrāmatā, tad nosakot to, vai ir pārsniegts likumā noteiktais kritērijs
attiecībā uz iegādes vērtību tiek vērtēti tikai tādi nekustamie īpašumi, kas nav
reģistrēti zemes grāmatā.
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, attiecībā uz informāciju par
nekustamo īpašumu Latvijā tiek norādīts nekustamā īpašuma veids, nekustamā
īpašuma adrese, un norāde par to, vai ir tas ir kopīpašumā, un, ja iespējams,
līdzīpašnieka vārds un uzvārds.
Mantiskā stāvokļa deklarācijā nekustamo īpašumu detalizēta identificējošā
informācija ir jānorāda tikai par tādu nekustamo īpašumu Latvijā, kura iegādes
vērtība pārsniedz 1 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas
Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Mantiskā stāvokļa deklarācijā netiek norādīts tāds nekustamais
īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatā

!

Piemērs. Persona uz pirkuma līguma pamata ir iegādājusies dzīvokli Rīgā,
Mārkalnes ielā XX. Pirkuma līgumā norādītā un faktiski samaksātā summa
44109 EUR (vērtība latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa
0,702804x44109=30999,98). Personai pieder arī zemes gabals Inčukalna pagastā
2,84 ha, kuru tā ir mantojusi. Mantojuma apliecībā nav norādīta īpašuma vērtība.
Aktuālā kadastrālā vērtība 10 30 lati. Abi īpašumi nav reģistrēti zemesgrāmatā.
Nosakot vai personai ir sasniegti likumā noteiktie kritēriji, ņem vērā kopējo
nekustamā īpašuma, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā, vērtību 2011.gada
31.decembrī plkst.24:00 , tas ir, 41299,98 lati (30999,98+10 300).
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, informācija par nekustamo
īpašumu tiek uzrādīta sekojoši.
Nekustamā
īpašuma veids

Nekustamā
īpašuma
iegādes
vērtība
Kopā: 41299,98

Valūta

Nekustamā
īpašuma
adrese

Vai nekustams
īpašums ir
īpašumā vai
kopīpašumā

Ja nekustamais
īpašums ir
kopīpašumā,
ziņas par
līdzīpašnieku*

LVL

Tai skaitā informācija par tādu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kura iegādes vērtība pārsniedz 1 000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

Dzīvoklis

44109

EUR

Zeme

10 300

LVL

Rīga,
Nav
Mārkalnes
ielā XX102
Inčukalna Nav
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pagasts

Piemērs. Personai īpašumā ir zemes gabals 0,70 ha Kocēnu novadā
Zilākalna pagastā. Zemes gabals ir reģistrēts zemesgrāmatā un uz šī zemes
gabala ir uzsākta būvniecība, pasūtīts projekts un saņemta būvatļauja. Ēka nav
pabeigta un nav nodota ekspluatācijā, un nav reģistrēta zemesgrāmatā. Kopējā
ieguldījumu summa saistībā ar ēkas būvniecību - 60 000 lati. Ēku par ģimenes
kopējiem līdzekļiem būvē zemes īpašnieks kopā ar sievu. Laulības līgums nav
noslēgts. Tā kā zeme ar ēku veido nekustamā īpašuma kopību, un jaunbūves
vērtība pārsniedz 10 000 latu slieksni, tad mantiskā stāvokļa deklarācija ir
jāaizpilda personai, uz kuras vārda zemesgrāmatā ir norādīta zeme, informāciju
mantiskā stāvokļa deklarācijā par nekustamo īpašumu uzrādot sekojoši.
Nekustamā
īpašuma veids

Nekustamā
īpašuma
iegādes
vērtība
Kopā: 60 000

Valūta

Nekustamā
īpašuma
adrese

Vai nekustams
īpašums ir
īpašumā vai
kopīpašumā

Ja nekustamais
īpašums ir
kopīpašumā,
ziņas par
līdzīpašnieku*

LVL

Tai skaitā informācija par tādu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kura iegādes vērtība pārsniedz 1 000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
Kocēnu
Jaunbūve
60 000
LVL
novadā
Zilākalna
pagastā

Piemērs. Persona uz pirkuma līguma pamata ir iegādājusies dzīvokli Rīgā,
Maskavas ielā XX par 95,04 privatizācijas sertifikātiem jeb 2661,12 latiem un
zemes gabalu Drabežu pagastā 2,8 ha par 12 000 latiem. Abi īpašumi nav
reģistrēti zemesgrāmatā.
Tādējādi abu nekustamo īpašumu kopējā iegādes vērtība ir 14 661, 12 lati.
Tā kā kopējā nekustamo īpašumu vērtība pārsniedz 10 000 latus, tad personai ir
pienākums aizpildīt mantiskā stāvokļa deklarāciju, informāciju uzrādot sekojoši.
Nekustamā
īpašuma veids

Nekustamā
īpašuma
iegādes
vērtība
Kopā: 14 661,12

Valūta

Nekustamā
īpašuma
adrese

Vai nekustams
īpašums ir
īpašumā vai
kopīpašumā

Ja nekustamais
īpašums ir
kopīpašumā,
ziņas par
līdzīpašnieku*

LVL

Tai skaitā informācija par tādu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kura iegādes vērtība pārsniedz 1 000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

Dzīvoklis

2661,12

LVL

Zeme

12 000

LVL

Rīga,
Maskavas
ielā XX
Drabežu
pagasts

Nav
Nav
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! Ja privatizācijas sertifikāti ir pirkti, tad, nosakot nekustamā īpašuma
iegādes vērtību, jāizmanto privatizācijas sertifikātu iegādes vērtība.
Piemērs. Ja dzīvoklis iegādāts par 95,04 privatizācijas sertifikātiem, kuri ir
pirkti par 5 latiem gabalā, tad nekustamā īpašuma iegādes vērtība ir 475,20 lati.
Piemērs. Persona ir iegādājusies nekustamo īpašumu, ko veido zeme un
ēka. Nekustamais īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā. Ēka ir nojaukta, uz zemes
ir sākta būvniecība, jaunbūve nav reģistrēta zemesgrāmatā. Jaunbūves
izveidošanas izmaksas ir 30 000 lati. Tā kā jaunbūve nav reģistrēta
zemesgrāmatā, turklāt tās izveidošanas vērtība pārsniedz 10 000 latus, tad
personai ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, informāciju
uzrādot sekojoši.
Nekustamā
īpašuma veids

Nekustamā
īpašuma
iegādes
vērtība
Kopā: 30 000

Valūta

Nekustamā
īpašuma
adrese

Vai nekustams
īpašums ir
īpašumā vai
kopīpašumā

Ja nekustamais
īpašums ir
kopīpašumā,
ziņas par
līdzīpašnieku*

LVL

Tai skaitā informācija par tādu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kura iegādes vērtība pārsniedz 1 000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

Jaunbūve

30 000

LVL

Nav

3.
Ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā esošais transportlīdzeklis
(mehāniskie sauszemes vai ūdens transportlīdzekļi) un gaisa kuģis
Šajā sadaļā tiek norādīti ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā esošie
transportlīdzekļi (mehāniskie sauszemes vai ūdens transportlīdzekļi) un gaisa
kuģi neatkarīgi no to vērtības.
Par ārvalstīs esošu transportlīdzekli ir uzskatāms tāds transportlīdzeklis,
kurš reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā, civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā,
kuģu reģistrā ārvalstīs vai neatbilst kritērijiem, kas nosaka reģistrācijas
nepieciešamību, bet atrodas ārvalstīs.
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, ir uzrādāma informācija par
transportlīdzekļa veidu un transportlīdzekļa marku.
Informācija par transportlīdzekļa izlaiduma gadu, un reģistrācijas numuru
norādāma tad, ja tāda ir. Norādot informāciju par transportlīdzekļa reģistrācijas
gadu, persona norāda gadu, kurā persona automašīnu reģistrējusi savā īpašumā.
Piemērs. Personai īpašumā ir vieglā automašīna Mercedes Benz 270 C,
kura ir reģistrēta Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā Vācijā.
Transportlīdzekļa

Transportlīdzekļa
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Transportlīdzekļa Transportlīdzekļa
Transportlīdzekļa
veids
marka
izlaides gads*
Vieglā
Mercedes Benz 2007
automašīna
270 C

reģistrācijas
gads*

reģistrācijas
numurs*

4.
Latvijā īpašumā esošās kapitāla daļas (piemēram, kapitāla
vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, akcijas, pajas, ieguldījuma daļas)
Šajā sadaļā ir norādāmas Latvijā īpašumā esošās akcijas, pamatkapitāla
daļas, pajas, ieguldījuma daļas personālsabiedrībā, obligāti konvertējamas
obligācijas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas
kursam. Šajā sadaļā ir uzrādāmas arī tās ārvalstīs emitētās akcijas, kuras atrodas
finanšu instrumentu kontā, kādā no Latvijā reģistrētām kredītiestādēm vai
brokeru sabiedrībām.
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, par kapitāla daļām Latvijā tiek
norādīts to veids, kapitāla daļu skaits, kapitāla daļu iegādes vērtība un valūta,
personas, kuras kapitālā ir izdarīts ieguldījums, vai personas, kuras kapitāla
daļas iegādātas nosaukums, un, ja ir, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.
Kapitāla daļas identificējoša informācija mantiskā stāvokļa deklarācijā ir
jānorāda tikai par tām kapitāla daļām, kuru iegādes vērtība pārsniedz 1 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas
kursam.
Piemērs. Personai pieder SIA „Āmulīts” 100 kapitāla daļas. Persona ir SIA
„Āmulīts” vienīgais dibinātājs un īpašnieks. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 000
latu. Papildus minētajam persona ir iegādājusies SIA „XXX” 1000 kapitāla
daļas par 90 000 latu. SIA „XXX” 1000 kapitāla daļu nominālvērtība ir 7 000
latu.
Tā kā personas īpašumā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība ir
92 000 latu (2000+90 000) un pārsniedz 10 000 latus, tad personai izpildās
likumā noteiktais kritērijs, ievērojot kuru tai ir pienākums sniegt mantiskā
stāvokļa deklarāciju, to aizpildot sekojoši.
Persona, kuras kapitālā izdarīts ieguldījums
Kapitāla Kapitāla
daļu veids
daļu
skaits

Kapitāla
daļu
iegādes
vērtība
Kopā 92 000

Valūta
nosaukums

reģistrācijas
numurs*

juridiskā
adrese*

LVL

Tai skaitā informācija par personas, kuras kapitālā izdarīts ieguldījums, kapitāla daļām, kuru iegādes
vērtība pārsniedz 1 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

Kapitāla
daļas
Kapitāla
daļas

200

2 000

LVL

SIA „Āmulīts”

XXXXXXXX Sesku 52-xx

1000

90 000

LVL

SIA „XXX”

XWWWWW

Talsu xx-3
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Piemērs. Persona ir SIA „Voldiņš” dibinātājs un vienīgais īpašnieks,
sabiedrības pamatkapitāls ir 2 000 lati. Personai neizpildās likumā noteiktais
kritērijs, ievērojot kuru tai ir pienākums sniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju. Ja
arī personai izpildās citi likumā noteiktie kritēriji, tad mantiskā stāvokļa
deklarācija informāciju par tai piederošajām kapitāla daļām tā var neuzrādīt.
5.
Ārvalstīs īpašumā esošās kapitāla daļas (piemēram, kapitāla
vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, akcijas, pajas, ieguldījuma daļas)
Šajā sadaļā ir norādāmi ārvalstīs īpašumā esošie kapitāla vērtspapīri
(piemēram, obligāti konvertējamas obligācijas), pamatkapitāla daļas,
ieguldījuma daļas un akcijas neatkarīgi no to vērtības, t.sk., akcijas, kas tiek
turētas finanšu instrumentu kontā, ārvalstīs reģistrētā finanšu instrumentu konta
turētājā (kredītiestādē, brokeru sabiedrībā).
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, par kapitāla daļām ārvalstīs tiek
norādīts veids, kapitāla daļu skaits, kapitāla daļu iegādes vērtība un valūta, tās
personas, kuras kapitālā ir izdarīts ieguldījums, nosaukums, un, ja tāds ir,
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.
Piemērs. Persona ir iegādājusies OOO „Mopckoй пyть” 100 kapitāldaļas
par 80 000 USD. Tā kā personas īpašumā ir ārvalstīs reģistrētas sabiedrības
kapitāla daļas, tai ir pienākums sniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, to aizpildot
sekojoši.
Persona, kuras kapitālā izdarīts ieguldījums
Veids

Kapitāla
daļas

6.

Kapitāla
daļu
skaits
100

Kapitāla
daļu
iegādes
vērtība
80 000

Valūta

USD

nosaukums

reģistrācijas
numurs*

juridiskā
adrese*

OOO
„Mopckoй
пyть”

bbbbbbb

Penza,
Gorkija 6

Latvijā īpašumā esošie finanšu instrumenti

Šajā sadaļā norādāmi finanšu instrumenti, kas tiek turēti finanšu
instrumentu kontā Latvijā reģistrētā finanšu instrumentu konta turētājā
(kredītiestādē, brokeru sabiedrībā). Tiek norādīti ilgtermiņa parāda vērtspapīri,
Latvijā reģistrētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību emitētās ieguldījumu fondu
ieguldījumu apliecības, īstermiņa parāda vērtspapīri, ja to kopējā iegādes vērtība
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas
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Bankas noteiktajam valūtas kursam. Šajā sadaļā netiek uzrādīti atvasinātie
finanšu instrumenti.
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, tiek norādīts finanšu instrumenta
veids, finanšu instrumentu skaits, finanšu instrumentu iegādes vērtība un valūta,
tās personas, kas izlaidusi finanšu instrumentus, nosaukums, un, ja tāds ir,
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.
Finanšu instrumentus identificējoša informācija mantiskā stāvokļa
deklarācijā ir jānorāda tikai par tādiem finanšu instrumentiem, kuru iegādes
vērtība pārsniedz 1 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas
Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Piemērs. Personai īpašumā ir 21523 atvērtā ieguldījumu fonda „Latu
rezerves fonds” apliecības, kur vienas apliecības iegādes cena ir 1,39382.
Kopējā iegādes vērtība ir 29999,19 latu. Tā kā personas īpašumā ir ieguldījuma
fonda apliecības, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu, tad personai
izpildās likumā noteiktais kritērijs, ievērojot kuru tai ir pienākums sniegt
mantiskā stāvokļa deklarāciju, to aizpildot sekojoši.
Veids

Persona, kas izlaidusi finanšu
instrumentus

Finanšu
Finanšu
Valūta
instrumentu instrumentu
skaits
iegādes
nosaukums
vērtība
Kopā 29999,19
LVL

reģistrācijas
numurs*

juridiskā
adrese

Tai skaitā informācija par personas, kura izlaidusi finanšu instrumentus, finanšu instrumentiem, kuru
iegādes vērtība pārsniedz 1 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

Ieguldījuma 21523
fonda „Latu
rezerves
fonds„ apli
ecība

7.

29999,19

LVL

Ieguldījumu
bbbbbbb
pārvaldes AS
„SEB Wealth
Management”

Krasta iela
105a

Ārvalstīs īpašumā esošie finanšu instrumenti.

Šajā sadaļā norādāmi ārvalstīs īpašumā esošie finanšu instrumenti, t.i.,
ilgtermiņa parāda vērtspapīri, ārvalstīs reģistrētu ieguldījumu pārvaldes
sabiedrību emitētās ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, īstermiņa parāda
vērtspapīri neatkarīgi no to vērtības. Šajā sadaļā netiek uzrādīti atvasinātie
finanšu instrumenti.
Aizpildot deklarāciju, tiek norādīts finanšu instrumenta veids, finanšu
instrumentu skaits, finanšu instrumentu iegādes vērtība un valūta, tās personas,
kas izlaidusi finanšu instrumentus, nosaukums, un, ja tāds ir, reģistrācijas
numurs un juridiskā adrese.
Piemērs. Personai īpašumā ir 1050 ieguldījumu fonda „Franklin Global
Growth Fund” apliecības, kur vienas apliecības iegādes cena ir 10,25 EUR.
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Kopējā iegādes vērtība ir 10762,50 EUR. Tā kā personas īpašumā ir
ārvalstīs reģistrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības emitētas ieguldījumu
fondu ieguldījumu apliecības, tai ir pienākums sniegt mantiskā stāvokļa
deklarāciju, to aizpildot sekojoši.
Persona, kas izlaidusi finanšu
instrumentus

Veids

Finanšu
Finanšu
Valūta
instrumentu instrumentu
skaits
iegādes
nosaukums
vērtība
Ieguldījumu 1050
10762,50
EUR
Franklin
fondu
Global
apliecība
Growth
Fund

8.

reģistrācijas
numurs*

juridiskā
adrese*

Informācija par citu personas īpašumu (lietu vai lietu kopību)

Šajā sadaļā norādāms personai Latvijā vai ārvalstīs piederošs īpašums, kas
nav minēts citās deklarācijas ailēs, ja to vērtība pēc personas ieskatiem pārsniedz
10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam.
Tas ir īpašums, kuru veido viena lieta, kuras vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas
kursam vai vienveidīgu lietu kopums, kuru kopējā vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas
kursam.
Piemēram, antikvāri, mākslas un kolekcijas priekšmeti, dārgmetālu
suverēni, zirgu ganāmpulks, gleznu kolekcija u.c..
Aizpildot deklarāciju, tiek norādīts īpašuma veids, raksturīgas pazīmes
(īpašības, daudzums), vērtība , valūta.
Piemērs. Fiziskās personas īpašumā ir 20 zelta stieņi 20.00 g, zelta stieņu
kopējā iegādes vērtība 17 207,19 EUR, to vērtība 2011.gada 31.decembrī
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam 12093,21 lati. Tā kā to
vērtība pārsniedz 10 000 latus, tad persona mantiskā stāvokļa deklarāciju
aizpilda sekojoši.

Īpašuma veids

Raksturīgākās
Iegādes vērtība
pazīmes (īpašības,
pēc personas
daudzums)
ieskatiem
Kopā: 12 093,21

Valūta
LVL

Tai skaitā informācija par īpašumu (lietu vai lietu kopību), kura iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
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Ieguldījumu zelts

20 zelta stieņi

17 207,19

EUR

Piemērs. Fiziskās personas īpašumā ir automašīna Bentley, kuras iegādes
vērtība ir 213 141 EUR, kuras vērtība latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa
2011.gada 31.decembrī ir 149 796,35 lati. Ja automašīna reģistrēta
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, tad tā šajā sadaļā nav jānorāda.
Piemērs. Fiziskās personas īpašumā ir Ganāmpulku reģistrā reģistrētas 19
Šarolē šķirnes teles vecumā no 13 - 17 mēnešiem, kuru tirgus cena svārstās no
700 līdz 1000 latiem gabalā. Tā kā ganāmpulka vērtība pārsniedz 10 000 latus,
tad persona mantiskā stāvokļa deklarācijā, par pamatu ņemot kādu no vērtībām
no 700 līdz 1000 latiem, var izmantot vidējo vērtību 850 lati. Ja persona izmanto
vidējo vērtību, tad mantiskā stāvokļa deklarācija tiek aizpildīta sekojoši.

Īpašuma veids

Raksturīgākās
Iegādes vērtība
pazīmes (īpašības,
pēc personas
daudzums)
ieskatiem
Kopā 16 150

Valūta
LVL

Tai skaitā informācija par īpašumu (lietu vai lietu kopību), kura iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

Šarolē šķirnes teļu
ganāmpulks

19

16 150

LVL

Nauda
9. Naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumi
Šajā sadaļā norādāmi personas naudas uzkrājumi Latvijā un ārvalstīs gan
skaidrā naudā, gan bezskaidrā naudā, ja to kopējā summa pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas
kursam.
Par bezskaidras naudas uzkrājumiem mantiskā stāvokļa deklarācijā tiek
norādīta uzkrājumu summa un valūta, kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības vai
pasta norēķinu sistēmas vai citas finanšu institūcijas nosaukums, ja tāds ir,
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Savukārt par skaidras naudas
uzkrājumiem – uzkrājumu summa un valūta.

!

Jāņem vērā, ka tajā gadījumā, kad persona mantiskā stāvokļa
deklarācijā būs uzrādījusi skaidrās naudas uzkrājumus virs
10 000 latiem, tai būs pienākums iemaksāt uz sava vārda
reģistrētā kredītiestādes kontā skaidrās naudas uzkrājumu
summu virs 10 000 latiem
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Piemērs. Personas īpašumā ir skaidrās naudas uzkrājumi 3 000 latu
un bezskaidrās naudas uzkrājumi (depozīts Swedbank) 11 000 EUR, kas pēc
Latvijas Bankas noteiktā kursa ir 7730,84 latu (0,702804 x 11 000). Kopējā
naudas uzkrājumu summa 10730,84 latu.
Tā kā kopējā naudas uzkrājumu summa pārsniedz 10 000 latus, tad
personai ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa
deklarāciju, aizpildot to sekojoši.

Uzkrājumu summa

Valūta

Kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrības, pasta norēķinu
sistēma vai citas finanšu institūcijas
nosaukums

11 000
3 000

EUR
LVL

Swedbank AS

reģistrācijas
juridiskā adrese*
numurs*
40003074764 Balasta dambis 1 a

Piemērs. Persona ir atvērusi Swedbank pilngadības krājkontu uz sava bērna
vārda, no kura bērns varēs izņemt uzkrātos līdzekļus, sasniedzot 18 gadu
vecumu. Naudas uzkrājumu kopējā summa 20 000 EUR. Uzkrājumu vērtība
latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 14056,08 lati (0,702804 x 20 000).
Tā kā kopējā naudas uzkrājumu summa pārsniedz 10 000 latus, tad personai
par bērnu ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa
deklarāciju, aizpildot to sekojoši.
Uzkrājumu summa

Valūta

Kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrības, pasta norēķinu
sistēma vai citas finanšu institūcijas
nosaukums

20 000

EUR

Swedbank AS

reģistrācijas
juridiskā adrese*
numurs*
40003074764 Balasta dambis 1 a

10.
Uzkrājumi
privātajos
pensiju
apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu)

fondos

vai

dzīvības

Šajā sadaļā norādāma informācija, ja personai visu uzkrāto līdzekļu
kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs privātajos pensiju fondos vai dzīvības
apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu) pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu
ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Aizpildot deklarāciju, jānorāda uzkrājumu veids, fonda un/vai
apdrošinātāja nosaukums, fonda un/vai apdrošinātāja reģistrācijas numurs, ja
tāds ir, un juridiskā adrese, uzkrāto līdzekļu summa un valūta.
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Šāda privāto pensiju fondu vai apdrošinātāju
identificējošā
informācija mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda tikai par tādiem
uzkrājumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 1 000 latus vai to ekvivalentu
ārvalstu valūtā.
Piemērs. Fiziskajai personai ir uzkrājums AS „Swedbank Atklātais Pensiju
fonds” 9900 lati un uzkrājums apdrošināšanas akciju sabiedrība „SEB Dzīvības
apdrošināšana” 880 lati. Kopējā uzkrājumu summa 10 780 lati. Tā kā kopējā
uzkrājumu vērtība pārsniedz 10 000 latus, tad personai ir pienākums iesniegt
Valsts ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa deklarāciju, aizpildot to sekojoši.
Fonda vai apdrošinātāja
Finanšu
Uzkrājumu Valūta
līdzekļu
summa
nosaukums
uzkrājumu
veids
Kopā:
10 780 LVL

reģistrācijas
numurs*

juridiskā adrese*

Tai skaitā informācija par uzkrājumu fondā vai dzīvības apdrošināšanā, kas pārsniedz 1 000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā

Uzkrājumi
privātajos
pensiju
fondos

9900

LVL

880

LVL

AS
„Swedbank
Atklātais
Pensiju
fonds”

40003606528 Rīga, Balasta dambis 1a

11.
Latvijā vai ārvalstīs neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas
parādsaistības
Šajā sadaļā norādāma informācija, ja personai Latvijā vai ārvalstīs ir
neatmaksāti aizņēmumi vai citas parādsaistības, kuru kopējā neatmaksātā daļa
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas
Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, tiek norādīta informācija par
neatmaksātā aizņēmuma summu un valūtu, tiek norādīts aizņēmuma izsniedzēja
nosaukums vai vārds un uzvārds, un, ja tāds ir, reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese, vai personas kods vai cita personu identificējoša informācija.
Aizņēmuma izsniedzēju identificējoša informācija deklarācijā nav
jānorāda, ja vienam aizdevējam neatmaksātais aizņēmums ir mazāks par 1 000
latiem.
Piemērs. Personai ir hipotekārais kredīts AS SEB banka, kura neatmaksātā
daļa ir 15 000 EUR un vērtība latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 10542,06
(0,702804 x 15 000), SIA „SEB līzings” līzings, kura neatmaksātā daļa ir 465
lati, un komunālo maksājumu parāds 150 latu. Kopējā neatmaksātā aizņēmumu
un parādsaistību summa ir 11 157,06. Tā kā parādsaistību kopējā neatmaksātā
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summa pārsniedz 10 000 latus, tad personai ir pienākums iesniegt Valsts
ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa deklarāciju, aizpildot to sekojoši.
Aizņēmuma izsniedzēja
Kopējās
summas
neatmaksātā
daļa

11 157,06

Valūta

LVL

nosaukums
vai reģistrācijas numurs*vai juridiskā
vārds, uzvārds
personas kods, ja tāda adrese*
nav – nodokļa maksātāja
reģistrācijas numurs vai
cita
personu
identificējošā
informācija
Kopā

Tai skaitā informācija par aizņēmuma izsniedzēju, kuram neatmaksātā kopējās summas daļa pārsniedz
1 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

15 000

EUR

615

LVL

AS SEB banka

40003151743

Meistaru iela 1,
Valdlauči,
Ķekavas
pagasts

Piemērs. Personai 2011.gada 31.decembrī ir parādsaistības - hipotekārais
kredīts AS SEB banka, kura neatmaksātā daļa ir 50 700 EUR, un procentu
maksājums 208 EUR par šo hipotekāro kredītu. Kopējās parādsaistības summa
50 908 EUR (50700+208), tās vērtība latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa
35 778,35 (0,702804 x 50 908). Tā kā parādsaistību kopējā summa pārsniedz
10 000 latus, tad personai ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā
mantiskā stāvokļa deklarāciju, aizpildot to sekojoši.
Aizņēmuma izsniedzēja
Kopējās
summas
neatmaksātā
daļa

35 778,35

Valūta

LVL

nosaukums
vai reģistrācijas numurs*vai juridiskā
vārds, uzvārds
personas kods, ja tāda adrese*
nav – nodokļa maksātāja
reģistrācijas numurs vai
cita
personu
identificējošā
informācija
Kopā

Tai skaitā informācija par aizņēmuma izsniedzēju, kuram neatmaksātā kopējās summas daļa pārsniedz
1 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

50 908

12.

EUR

AS SEB banka

40003151743

Meistaru iela 1,
Valdlauči,
Ķekavas
pagasts

Latvijā vai ārvalstīs izsniegtie aizdevumi un citi prasījumi
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Šajā sadaļā norādāmi personas naudas aizdevumi un citi prasījumi,
kuru kopējā neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu
valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, tiek norādīta informācija par
neatmaksāto aizdevumu un valūtu, tiek norādīts aizdevuma saņēmēja
nosaukums vai vārds un uzvārds, un, ja tāds ir, reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese, vai personas kods vai cita personu identificējoša informācija.
Aizņēmuma saņēmēju identificējoša informācija nav jānorāda, ja no viena
aizdevuma neatmaksātā aizdevuma vai prasījuma daļa nepārsniedz 1 000 latus.
Piemērs. Persona ir noslēgusi pirkuma pārdevuma līgumu par nekustamā
īpašuma pārdošanu par 300 000 EUR ar citu fizisko personu. Līguma nosacījumi
paredz pirkumu apmaksāt 5 gadu laikā. Nekustamais īpašums zemesgrāmatā ir
reģistrēts uz pircēja vārda. Kopējā neatgūtā aizdevuma daļa ir 150 000 EUR,
kura vērtība latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa ir 105 420,60 (0,702804 x
150 000). Tā kā prasījuma kopējā neatgūtā summa pārsniedz 10 000 latus, tad
personai ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa
deklarāciju, aizpildot to sekojoši.
Aizdevuma saņēmējs
Kopējās
summas
neatgūtā daļa

105 420,60

Valūta

LVL

nosaukums
vai reģistrācijas numurs*vai juridiskā
vārds, uzvārds
personas kods, ja tāda adrese*
nav – nodokļa maksātāja
reģistrācijas numurs vai
cita
personu
identificējošā informācija
Kopā

Tai skaitā informācija par aizdevuma saņēmēju, no kura neatgūtā kopējās summas daļa pārsniedz 1 000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

150 000

EUR

Jānis Bērziņš

140258-pppppp

Piemērs. Persona ir noslēgusi vairākus aizdevumu līgumus ar SIA
„Amarillis”, kuras dalībnieks tā ir. Kopumā noslēgti 11 līgumi, pamatojoties uz
tajos ietvertajiem nosacījumiem, SIA „Amarillis” ar katru līgumu tika piešķirts
aizdevums 1 000 latu apmērā. Kopējā neatgūtā summa no SIA „Amarillis”
11 000 lati. Papildus minētajam persona ir izsniegusi aizdevumu citai fiziskai
personai 50 latu apmērā.
Tā kā kopējā neatgūtā aizdevumu summa pārsniedz 10 000 latus, tad
personai izpildās likumā noteiktais kritērijs, ievērojot kuru tai ir pienākums
sniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, to aizpildot sekojoši.
Aizdevuma saņēmējs
Kopējās
summas
neatgūtā daļa

Valūta
nosaukums
vai reģistrācijas numurs*vai juridiskā
vārds, uzvārds
personas kods, ja tāda adrese*
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nav – nodokļa maksātāja
reģistrācijas numurs vai
cita
personu
identificējošā informācija
11 050

LVL

Kopā

Tai skaitā informācija par aizdevuma saņēmēju, no kura neatgūtā kopējās summas daļa pārsniedz 1 000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā

11 000
50

LVL
LVL

SIA „Amarillis”

XXXXXXXX

Sesku 52-xx

Piemērs. Persona ir SIA „YYY” vienīgais dalībnieks. SIA „YYY” ir
saistības pret personu neizmaksātu dividenžu veidā - 11 000 latu apmērā. Tā kā
kopējā negūtā prasījuma summa pārsniedz 10 000 latus, tad izpildās likumā
noteiktais kritērijs, ievērojot kuru ir pienākums sniegt mantiskā stāvokļa
deklarāciju, to aizpildot sekojoši.
Aizdevuma saņēmēja
Kopējās
summas
neatgūtā daļa

11 000
11 000

Valūta

LVL
LVL

nosaukums
vai reģistrācijas numurs*vai juridiskā
vārds, uzvārds
personas kods, ja tāda adrese*
nav – nodokļa maksātāja
reģistrācijas numurs vai
cita
personu
identificējošā informācija
Kopā
SIA „YYY”
XXXXXXXX
Sesku 52-xx

13.
Līgumi starp patiesā labuma guvēju un personu, kurai pieder
vai kura pārvalda Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto
ienākuma deklarēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4., 5.,6. un 7.punktā
minēto īpašumu
Šajā sadaļā ir norādāma informācija, ja persona ir patiesais labuma guvējs
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas
likuma izpratnē no citai personai piederoša vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla
daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas
Bankas noteiktajam valūtas kursam dienā, pēc stāvokļa, kurā tiek norādītas ziņas
mantiskā stāvokļa deklarācijā.
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, tiek norādīta informācija par
personu, no kurai piederoša vai pārvaldīšanā nodota īpašuma tiek gūts labums,
norādīts personas nosaukums un reģistrācijas numurs, ja tāds ir, vai vārds,
uzvārds un personas kods vai cita personu identificējoša informācija, ja tāda ir,
līguma slēgšanas datums, līguma priekšmets un tā īpašuma iegādes vērtība, par
kuru ir noslēgts līgums
Detalizēta informācija mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda tikai par
tādiem līgumiem, kuros līguma priekšmeta vai līguma priekšmetu kopējā vērtība
ar vienu dalībnieku pārsniedz 1 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā.
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Persona, no kurai piederoša vai
pārvaldīšanā nodota īpašuma tiek gūts
labums
Nosauku reģistrācijas
ms vai numurs* vai Juridiskā
vārds,
personas kods, adrese*
uzvārds ja tāda nav
nodokļa
maksātāja
reģistrācijas
numurs vai cita
personu
identificējoša
informācija

Līguma
noslēgšanas
datums*

Līguma
priekšmets*

Līguma
priekšmeta
iegādes
vērtība

Valūta

Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi
14.
Laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim gūtie un nedeklarētie ienākumi, kas ienākumu gūšanas brīdī
bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām.
Šo mantiskā stāvokļa deklarācijas sadaļu aizpilda persona, kura vēlas
deklarēt iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos
ienākumus, kas gūti laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim.
Iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas nosacījumi nav
attiecināmi uz ienākumiem, kas gūti noziedzīga nodarījuma
rezultātā vai saistīti ar noziedzīgu nodarījumu
Iepriekš nedeklarētie ienākumi ir visi tie ienākumi, kuri nav minēti likuma
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā, un no kuriem iedzīvotāju ienākuma
nodoklis bija maksājams, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

!

Par šādu ienākumu ir uzskatāms:
•
no 2001.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 11.jūnijam gūtais,
nedeklarētais ienākums no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas
personas īpašumā ir bijis mazāk par 12 mēnešiem;
•
no 2007.gada 12.jūnija līdz 2007.gada 31.decembrim gūtais
ienākums no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas īpašumā (no
dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir
ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz divpadsmit mēnešus līdz atsavināšanas
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līguma noslēgšanas brīdim ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas
nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese);
•
nedeklarētais, ārvalstīs gūtais algota darba ienākums;
•
līdz 2004.gada 1.maijam gūtais dividenžu ienākums no ārvalstu
kapitālsabiedrības;
•
no 2004.gada 1.maija dividenžu ienākums, kas gūts no kompānijas,
kas nav Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas
valstu rezidents;
•
ienākums no regulāriem darījumiem ārvalstu valūtas tirgū;
•
līdz 2004.gada 1.maijam gūtais ienākums no noguldījumiem un
depozītiem ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs;
•
no 2004.gada 1.janvāra gūtais ienākums no noguldījumiem un
depozītiem, kas gūti no kredītiestādes, kas nav reģistrēta Latvijā un
Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī;
•
ienākums no nereģistrētas saimnieciskās darbības (t.sk., ienākums
no pakalpojumu sniegšanas, ienākums no sava īpašuma iznomāšanas);
•
ienākums no reģistrētas saimnieciskās darbības, kas nav deklarēts;
•
jebkuri citi ienākumi, kas nav minēti likuma „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 9.pantā.
Nedeklarētiem ienākumiem ir piemērojama samazināta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likme 15 procenti.
Piemērs. Persona laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir saņēmusi dividendes no beznodokļu zonā reģistrētas
kompānijas 200 000 USD vērtībā un nav tās deklarējusi. Gūtā dividenžu
ienākuma ekvivalents latos atbilstoši Latvijas Bankas kursam ienākuma gūšanas
brīdī ir 108900 lati, aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 16335 lati.
Mantiskā stāvokļa deklarācijā minētās summas tiek uzrādītas sekojoši.
Ienākuma kopējā summa, lati
108900,00

Aprēķinātā un maksājamā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa summa, lati
16335,00

Piemērs. Persona laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir guvusi ienākumus no nereģistrētas saimnieciskās darbības, kas
saistīta ar telpu remonta pakalpojumu sniegšanu. Nedeklarētais ienākums pēc
personas aplēsēm ir 12 000 latu, aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1800 lati. Mantiskā stāvokļa deklarācijā minētais ienākums tiek uzrādīts
sekojoši.
Ienākuma kopsummas ekvivalents, lati
12 000,00

Aprēķinātā un maksājamā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa summa, lati
1800,00
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15.
Papildu informācija, kas pēc personas ieskatiem ļauj gūt
pilnīgu priekšstatu par tās mantisko stāvokli un deklarējamiem
darījumiem.
Šo mantiskā stāvokļa deklarācijas sadaļu aizpilda persona, ja tā uzskata par
nepieciešamu sniegt papildu informāciju, kas pēc personas ieskatiem ļauj gūt
pilnīgu priekšstatu par personas mantisko stāvokli (veidu, daudzumu, īpašām
pazīmēm) un deklarējamiem darījumiem.
Piemērs. Persona ir noslēgusi rokas naudas līgumu 40 000 EUR apmērā,
kas saistīts ar nekustamā īpašuma iegādi 100 700 EUR apmērā. Šāda veida
informāciju persona norāda mantiskā stāvokļa deklarācijas 15.sadaļā.
Aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa par nedeklarētajiem
ienākumiem, kas gūti laika periodu no 1991.gada 1.janvāra līdz
2007.gada 31.decembrim, nomaksas kārtība
Ja persona mantiskā stāvokļa deklarācijā ir uzrādījusi nedeklarētos ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus, ko tā guvusi laika periodā
no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim, un aprēķinājusi
iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad tai ir pienākums 30 dienu laikā pēc mantiskā
stāvokļa deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iemaksāt nodokli
valsts pamatbudžetā.
Ja aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa pārsniedz 1 500 latus,
tad personai maksājumi ir jāveic trīs reizēs — līdz 16.jūnijam, 16.septembrim un
16.decembrim, katru reizi iemaksājot trešo daļu no kopējās summas.
Uz šo nodokļa maksājumu ir attiecināmas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” normas par nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu, nokavējuma
naudas aprēķināšanu un nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Saistošo normatīvo aktu saraksts
•
•
•
•

Likums „Par nodokļiem un nodevām”
Finanšu instrumentu tirgus likums
Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas likums

