
Šīs vadlīnijas ir sagatavojis neatkarīgs trešās personas grāmatvedības uzņēmums, un to ir
izskatījis un aktualizējis trešās personas advokātu birojs.

2021. gada septembris

LATVIJAS – NODOKĻU APSVĒRUMI ATTIECĪBĀ UZ ĪSTERMIŅA ĪRI

Zemāk norādītā informācija ir vadlīnijas, kas palīdzēs Jums iegūt sākotnējo informāciju par
dažām nodokļu prasībām, kas var būt Jums piemērojamas, sniedzot īstermiņa naktsmītņu
pakalpojumus Latvijā.

Nodokļi var būt sarežģīti, un ir svarīgi nodrošināt, lai Jūs sekotu līdzi jaunākajām izmaiņām Jūsu
nodokļu saistībās un pildītu visas savas nodokļu saistības. Savlaicīga pārskatu sagatavošana,
iesniegšana un nodokļu atmaksa ir Jūsu pienākums.

Ja Jūs sniedzat īstermiņa naktsmītņu pakalpojumus Latvijā, Jums ir jāpārliecinās, ka Jūs
izprotat katru no tālāk norādītajiem nodokļu veidiem un maksājiet Jums piemērojamos
nodokļus;

● Iedzīvotāju ienākuma nodokļi (IIN)
● Pievienotās vērtība nodoklis (PVN)

Lūdzam saprast, ka šī informācija nav visaptveroša un nav paredzēta kā juridiska konsultācija.
Ja Jūs neesat pārliecināti par savām vietējām nodokļu saistībām, mēs mudinām Jūs
pārliecināties, sazināties ar Jūsu vietējiem oficiālajiem informācijas avotiem vai lūgt kvalificētu
profesionāļu padomu.

Lūdzam ņemt vērā, ka mēs šo informāciju neaktualizējam reāllaikā, tāpēc Jums vajadzētu
pārliecināties, ka tiesību akti un kārtība pēdējā laikā nav mainījušies.

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS

Ja Jūs Latvijā gūstat ienākumus, visticamāk, Jums būs pienākums katru gadu maksāt Latvijas
nodokļu iestādei (Valsts ieņēmumu dienests) IIN no šiem ienākumiem. Zemāk ir īsumā
aprakstīts IIN slogs no ienākumiem, kuri tiek gūti no īstermiņa īres Latvijā, un vispārīga kartība,
kā šo nodokli var samaksāt Valsts ieņēmumu dienestam.

Latvijas nodokļu gads ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

IIN samaksas pienākuma rašanās Latvijā



Ja Jūs Latvijā gūstat ienākumus, Jums ir jāmaksā IIN Latvijā. Nav piemērojami nekādi sliekšņi.

Ja Jūs esat saimnieciskās darbības veicējs, ar gada ienākuma deklarāciju var izmantot nodokļa
atvieglojumus un diferencēto neapliekamo minimumu, kura summa ir mainīga atkarībā no gada
ienākumiem.

Gada ienākuma deklarācijas iesniegšana Latvijā

Gada ienākuma deklarāciju (GID) var iesniegt elektroniski vai papīra formātā. Izmantotā veidlapa
ir “Gada ienākuma deklarācija”, un tā ir pieejama tiešsaistē: https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas.

Ja Jūs esat reģistrējušies kā pašnodarbināta persona, Jums ir jāiesniedz gada ienākuma
deklarācija elektroniski (iesniegšana papīra formātā nav iespējama), izmantojot Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) Elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS):
https://eds.vid.gov.lv/login/.

Gada ienākuma deklarācijas – iesniegšanas termiņš

Gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no taksācijas gadam sekojošā gada
1. marta līdz 1. jūnijam , piemēram, nodokļu pārskats par 2021. gadu ir jāiesniedz laikā no 2022.
gada 1. marta līdz 1. jūnijam  .

Tomēr, ja Jūsu kopējie ar nodokli apliekami ienākumi pārsniedz 62’800 EUR, iesniegšanas
termiņš ir no taksācijas gadam sekojošā gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam (piemēram, nodokļu
pārskats par 2021. gadu ir jāiesniedz no 2022. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam).

Jūs varat koriģēt iesniegto gada ienākuma deklarāciju trīs gadu laikā pēc likumā noteiktā
iesniegšanas termiņa.

Gada ienākuma deklarācijas – samaksas termiņš

Nodokļu saistības, kas ir mazākas par 640 EUR, ir jāsamaksā 23 dienu laikā pēc likumā noteiktā
pārskatu iesniegšanas termiņa (piemēram, līdz 23. jūnijam vai 23. jūlijam (ja kopējie ar nodokli
apliekamie ienākumi pārsniedz 62’800 EUR).

Nodokļu saistības, kas pārsniedz 640 EUR, ir jāsamaksā trīs vienādos maksājumos līdz
23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam vai līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim (ja
kopējie ar nodokli apliekami ienākumi pārsniedz 62’800 EUR).

Valsts ieņēmumu dienesta kontaktinformācija

Valsts ieņēmumu dienesta kontaktinformācija atrodama zemāk:

http://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas
https://eds.vid.gov.lv/login/


● vid@vid.gov.lv
● +371 67120000

Sīkāku informāciju Jūs varat atrast arī viņa tīmekļvietnē.

Jūs varat arī personīgi ierasties Jums tuvākajā nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā.
Sekojot zemāk norādītajai saitei, Jūs atradīsiet šo centru darba laikus:

● https://www.vid.gov.lv/lv/klientu-apkalposana-0

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes Latvijā

Fiziskai personai, kas sniedz īstermiņa īres pakalpojumus Latvijā, ir pieejami divi nodokļu režīmi.

1. Iespēja – Pirmā iespēja ir maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no ar nodokli
apliekamās peļņas. Šajā režīmā Jūs reģistrējaties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā
saimnieciskās darbības veicējs. Tiklīdz būsiet reģistrējušies, Jums būs katru gadu jāiesniedz
pārskati par ienākumiem un izdevumiem, un jāmaksā IIN no Jūsu peļņas (t.i., ienākumiem, no
kuriem atskaitīti uzņēmējdarbības izdevumi). Ienākuma nodoklis, sākot no 2021. gada
1. janvāra, tiek piemērots saskaņā ar zemāk norādītajām progresīvajām nodokļa likmēm:

● 20% no jebkādiem ar nodokli apliekamiem ienākumiem līdz 20’004 EUR gadā;
● 23% no jebkādiem ar nodokli apliekamiem ienākumiem no 20’004 EUR līdz 62’800 EUR;

un
● 31% no jebkādas ar nodokli apliekamo ienākumu daļas, kas pārsniedz 62’800 EUR.

Ja Jūs darbojaties ar zaudējumiem vai IIN no peļņas ir mazāk par 50 EUR, tad fiksēta IIN summa
50 EUR apmērā ir jāmaksā un zaudējumi, ja tādi būtu, var tikt pārnesti par trim gadiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) ir maksājamas, ja Jūsu
saimnieciskās darbības veicēja mēneša peļņa ir 500 EUR vai vairāk, Jūs varat brīvi izvēlēties
savu valsts sociālās apdrošināšanas bāzi, kas nevar būt mazāka par 500 EUR 2021. gadā.
Brīvprātīgās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas var tikt veiktas izvēlētā apmērā, pat ja
mēneša peļņa ir mazāka par 500 EUR.

Ja Jūsu kā saimnieciskās darbības veicēja peļņa pārsniedz 500 EUR, bet Jūs izlemjat maksāt
minimālo valsts sociālās apdrošināšanas summu (t.i., 500 EUR), tad tiek piemērots 10%
uzrēķins par starpību starp faktiskajiem ienākumiem un izvēlēto valsts sociālās apdrošināšanas
bāzi. Ja peļņa ir mazāka par 500 EUR (mēnesī), tad 10% valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas tiek piemērotas šiem ienākumiem.

2. iespēja – Otra režīma ietvaros Jūs varat izvēlēties reģistrēt īres uzņēmējdarbību VID un
piemērot vienkāršoto IIN režīmu un maksāt 10% IIN no īres maksas ienākumiem, atskaitot
nekustamā īpašuma nodokli. Gadījumos, kad tikai daļa no īpašuma tiek izīrēta, nekustāmā
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īpašuma nodoklis būtu jāatskaita proporcionāli izīrētajiem kvadrātmetriem.

Nekādi citi uzņēmējdarbības izdevumi nevar tikt atskaitīti šajā režīmā.

Lūdzam ņemt vērā, ka kopumā katrs īres līgums ar īrnieku ir jāiesniedz (jāreģistrē) VID piecu
dienu laikā pēc parakstīšanas. Jūs varat lūgt VID padomu un slēdzienu par īstermiņa līgumu, kas
parakstīti, lietojot Airbnb pakalpojumus, reģistrāciju un tādējādi samazināt nodokļu
administrēšanas laiku, reģistrējot katru līgumu ar īrnieku.
Šajā variantā valsts sociālās apdrošināšana iemaksas nav piemērojamas.

Ja Jūs gribētu saņemt sīkāku informāciju par Jūsu nodokļu nomaksas iespējām, Jums
vajadzētu padomu meklēt Latvijas nodokļu pārvaldes tīmekļvietnē. Alternatīvi Jūs varētu apsvērt
iespēju lūgt padomu nodokļu konsultantam.

Tipiskie izdevumi, kurus var atskaitīt no fiziskās personas ienākumiem saistībā ar īstermiņa īri

Ja Jūs esat fiziska persona, kas ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja un, kurai
nodokļi piemērojami saskaņā ar pirmo augstāk aprakstīto režīmu, Jūs varat no gūtajiem
ienākumiem atskaitīt visus uzņēmējdarbības izdevumus, lai aprēķinātu peļņu (t.i., nodokļu bāzi).

Ja Jūs esat fiziska persona, kura ir reģistrējusi īres līgumu un kurai ir piemērojami nodokļi
saskaņā ar otru augstāk aprakstīto režīmu, Jūs varat atskaitīt tikai nekustāmā īpašuma nodokli
no saņemtajiem ienākumiem un maksāt 10% IIN no nodokļu bāzes. Nekādus citus izdevumus
saistībā ar īpašumu nevar atskaitīt.

Atskaitījumi, kas pieejami kā nodokļu atvieglojumi (piemēram, kapitāla atlaides / nolietojums)

Ja Jūs esat reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicējs, Jūs varat rēķināt nolietojumu.

Tomēr, ja izīrēšana tiek reģistrēta kā īres uzņēmējdarbība, nolietojumu nevar pieprasīt kā
atskaitījumu no īres ienākumiem.

Latvijas ienākuma nodokļa saistības fiziskām personām – nerezidentiem

Ja Jūs neesat Latvijas rezidenti un Jūs esat guvuši ienākumus no īres Latvijā, Jums ir
piemērojams Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem tieši tāpat kā Latvijas
nodokļu rezidentam (sīkāku informāciju lūdzam skatīt augstāk) ar personīgo atvieglojumu
pieejamības ierobežojumu. Ja Latvijā gūtie ienākumi no īres pārsniedz 75% no Jūsu
ienākumiem visā pasaulē, un Jūs esat ES/EEZ nodokļu rezidents, Jūs varat pieprasīt personīgos
nodokļu atvieglojumus tikpat lielā apmērā kā Latvijas nodokļu rezidents.

Latvijas ienākuma nodokļa saistības Latvijas rezidentam, kurš saņem ienākumus no īres
ārvalstīs

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


Ja Jūs esat Latvijas rezidents, Jums ir pienākums deklarēt savus ienākumus un maksāt ar tiem
saistītos nodokļu Valsts ieņēmumu dienestam.

Vispārīgie maksājamie īpašuma nodokļi

Īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, balstoties uz īpašuma kadastrālo vērtību. Ja fiziska persona
(Latvijas pilsonis / nepilsonis vai jebkuras ES/EEZ valsts vai Šveices pilsonis) ir deklarējis savu
pastāvīgo dzīvesvietu dzīvoklī 1. janvārī pulksten 00:00), tad ir piemērojamas šādas likmes:

● 0.2% no kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz 56’915 EUR;
● 0.4% no kadastrālās vērtības, ja tā ir no 56’915 līdz 106’715 EUR;
● 0.6% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 106’715 EUR.

Ja iepriekšminētie kritēriji neizpildās, tad ir piemērojams īpašuma nodoklis 1,5% apmērā.
Par zemi: 1,5% no kadastrālās vērtības.
Lūdzam ņemt vērā, ka nosacījumi attiecībā uz īpašuma nodokli katrā reģionā var būt atšķirīgi.

Kapitāla pieauguma nodokļi Latvijā

Iedzīvotāju ienākumā nodoklis 20% apmērā tiek piemērots peļņai, kas gūta no īpašuma
pārdošanas. Pastāv trīs izņēmumi attiecībā uz kapitāla pieauguma nodokli, atsavinot
nekustamo īpašumu:

1. Atsavinot īpašumu, kas fiziskai personai piederējis ilgāk nekā 60 mēnešus un bijis tās
deklarētā dzīvesvieta (nevis papildu adrese) vismaz 12 mēnešus pēc kārtas šajā 60
mēnešu periodā.

2. Atsavinot īpašumu, kas fiziskai personai piederējis ilgāk nekā 60 mēnešus un vismaz 60
mēnešus pirms atsavināšanas tas ir bijis tās vienīgais īpašums.

3. Atsavinot fiziskai personai piederošu vienīgo īpašumu, ja šādi ienākumi no pārdošanas
tiek ieguldīti funkcionāli līdzīgā īpašumā 12 mēnešu laikā.

Kapitāla pieauguma nodokļa deklarācija ir jāiesniedz VID un, ja kopējais pieaugums pārsniedz
1’000 EUR par kvadrātmetru, tad deklarācija ir jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša
15. datumam. Ja kopējais pieaugums ir mazāks par 1’000 EUR, tad deklarācija ir jāiesniedz līdz
nodokļu gada beigām sekojošā janvāra mēneša 15. datumam.

Kapitāla pieauguma nodoklis ir jāsamaksā 23 dienu laikā pēc nodokļu pārskata iesniegšanas
VID.

Nodokļu aprēķina paraugs



Kristīnei pieder 2-guļamistabu dzīvoklis Latvijā. Viņa izīrē dzīvokli nedēļas nogalēs.

2021. gadā Kristīne saņēma kopējo īres maksas bruto summu 6’000 EUR apmērā.

Kristīnei radās šādi izdevumi saistībā ar šo māju 2021. gadā: mājas apdrošināšana 500 EUR,
vietējais īpašuma nodoklis 350 EUR, interneta komisijas maksājumi 240 EUR un
elektroenerģija /gāze 600 EUR.

1. iespēja:
Saimnieciskas darbības

veicējs
(20%)

2. iespēja:
Īres uzņēmējdarbības

reģistrācija
(10%)

€ €

Bruto ienākumi no īres 6’000 6’000

Atskaitot atļautos
izdevumus:*

Mājas apdrošināšana (500)

Nolietojums** (2,500)

Tiešsaistes komisijas
maksājumi

(240)

Elektroenerģija (600)

Nekustāmā īpašuma
nodoklis

(350) (350)

Ar nodokli apliekami
ienākumi no īres

1’810 5’650

Obligātās valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas
(10%)*****

(181)

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) bāze

1’629

Nodokļa maksājums 325,8 565



*Izdevumi tiek atskaitīti reizi gadā

**Nolietojums 100% ir atļauts, ja tiek izīrēta visa māja (ja tā ir konkrēta istaba, tad nolietojums
ir jāaprēķina proporcionāli).

*** Vietējais īpašuma nodoklis ir atļautais atskaitījums.

**** Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir atskaitāmas IIN nolūkā.

***** Jūs varat maksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas brīvprātīgi.

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS

Pievienotās vērtības nodokļi var būt sarežģīti, un Jums ir jāvelta laiks, lai izprastu nosacījumu,
ciktāl tie Jums un Jūsu konkrētajai situācijai ir piemērojami.

Vispārīgi runājot, Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) Latvijā ir nodoklis no patēriņa. Vairumam
Latvijā pieejamo preču un pakalpojumu ir piemērojams PVN.

Personai, kas piegādā preces un/vai pakalpojumus Latvijā, var būt pienākums piemērot PVN un
maksāt to Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam. Līdzīgi kā ar visiem nodokļiem, PVN var būt
sarežģīts, un mēs mudinām Jūs lūgt padomu nodokļu konsultantam saistībā ar Jūsu
iespējamajām PVN saistībām Latvijā.

Ja Jūs šobrīd izīrējat istabu viesiem, Jums var būt pienākums piemērot PVN Jūsu nomas
maksai un maksāt šo PVN summu Latvijas nodokļu pārvaldei. Tā kā Airbnb nesniedz īres
pakalpojumus, saimnieka pienākums ir apsvērt vietējās PVN saistības attiecībā uz nomas
maksu.

Vai man ir jāiekasē PVN no viesiem, ja es nodarbojos ar naktsmītnes īslaicīgu izīrēšanu
Latvijā?

Kopumā fiziskām personām, kas ir saimnieciskās darbības veicēji Latvijā ir jāapliek ar PVN
sniegtie pakalpojumi, ja izpildās PVN reģistrācijas kritēriji.

Šobrīd Latvijā Jums ir pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam, ja Jūsu ar nodokli
apliekamais apgrozījums pārsniedz 40’000 EUR jebkurā secīgā 12 mēnešu periodā (lūdzam
ņemt vērā, ka pastāv arī citi kritēriji, piemēram, ja preces tiek pirktas no citas ES valsts 10’000
EUR vai lielākā vērtībā, ja pakalpojumi, attiecībā uz kuriem to sniegšanas vieta tiek noteikta
atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19. pantam, tiek saņemti vai nodokļu maksātājs
šos pakalpojumus sniedz citā ES valstī, attiecībā uz kuriem pakalpojuma sniegšanas vieta tiek
noteikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19. pantu. Papildu informāciju lūdzam



skatīt šeit: tīmekļvietne). Tādējādi gadījumos, kad Jūs sniedzat īstermiņa naktsmītnes
pakalpojumus un Jūs pārsniedzat šo slieksni, Jums ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam.

Ja Jūs esat fiziska persona, kura nav Latvijas rezidents, bet Jūsu naktsmītne atrodas Latvijā, tad
Jums tāpat ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam, jo Jums nav piemērojams nekāds reģistrācijas
slieksnis.

Mēs iesakām Jums lūgt padomu nodokļu konsultantam, ja Jums nepieciešama palīdzība, lai
noteikto, vai Jums ir pienākums reģistrēties un piemērot Latvijas PVN.

Sīkākas vadlīnijas attiecībā uz reģistrēšanos kā PVN maksātājam lūdzam skatīt Latvijas
nodokļu pārvaldes tīmekļvietnē.

PVN ir man piemērojams. Kā noteikt, cik liela PVN summa man ir jāiekasē no maniem
viesiem?

PVN likmes katrā valstī ir atšķirīgas un periodiski mainās. Mēs iesakām Jums regulāri
interesēties un sazināties ar vietējo nodokļu pārvaldi, lai iegūtu visaktuālākās PVN likmes tajā
valstī, kur Jums ir jāmaksā PVN.

Piemēram, šī dokumenta izdošanas datumā naktsmītņu pakalpojumu sniegšanai tūristiem
Latvijā ir piemērojama PVN likme 12% apmērā. Jums vajadzētu sazināties ar savu vietējo
nodokļu konsultantu, lai pārliecinātos, ka Jūsu naktsmītne atbilst tūristu naktsmītnes definīcijai.

Tomēr Latvijā šobrīd spēkā ir arī citas PVN likmes, tāpēc mēs iesakām Jums pārliecināties
vietējā nodokļu iestādē par to PVN likmi, kāda ir piemērojama Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

PVN ir man piemērojams. Kā lai es iekasēju PVN no viesiem?

Ja Jūs konstatējat, ka pakalpojumiem, kurus Jūs sniedzat viesiem, Jums ir jāpiemēro PVN,
lūdzu, paturiet prātā, ka Jums ir jāiekasē PVN no Jūsu viesiem. Pārskats par PVN ir jāsniedz
periodiskā PVN deklarācijā, kas tiek iesniegta tiešsaistē, turpretī nodoklis tiek iemaksātas valsts
budžetā. Latvijā PVN deklarācija parasti attiecas uz mēneša vai ceturkšņa periodu, un tā ir
jāiesniedz līdz nākamā mēneša 20. datumam (t.i., janvāra PVN deklarācijas iesniegšanas
termiņš ir 20. februāris). PVN maksājums ir jāveic līdz tā paša mēneša 23. datumam, kad ir bijis
pienākums iesniegt PVN deklarāciju.

Sīkākas vadlīnijas par to, kā iesniedzamas deklarācijas, lūdzam skatīt Latvijas nodokļu
pārvaldes tīmekļvietnē.

Varbūt pienākums arī izpildīt dažas formalitātes, piemēram, kvīts vai rēķina izsniegšanu Jūsu
viesiem. Var būt arī noteiktas prasības, vai Jūs savu cenu norādāt ar PVN vai bez PVN. Mēs
iesakām Jums lūgt padomu vietējam nodokļu konsultantam attiecībā uz Jūsu pienākumiem

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/registracija_vid_pievienotas_vertibas_nodokla_maksataju_registra-2018.pdf
https://www.vid.gov.lv/lv
https://www.vid.gov.lv/lv


saistībā ar cenas norādīšanu un piemērojamajām rēķinu izrakstīšanas prasībām.


