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LATVIJA – NODOKĻU APSVĒRUMI ATTIECĪBĀ UZ NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA IZĪRĒŠANU ĪSTERMIŅĀ 

Turpmāk norādītā informācija ir ceļvedis, kas palīdzēs jums uzzināt par dažām nodokļu tiesību 
aktu prasībām, kuras varētu attiekties uz jums, ja īslaicīgi izīrējat savu mājokli Latvijā. 

Nodokļu piemērošana var izrādīties sarežģīts uzdevums, un ir svarīgi rūpēties par to, lai jūs 
pastāvīgi būtu informēts par savām nodokļu saistībām un ievērotu nodokļu tiesību aktu 
prasības. Jūs esat atbildīgs par nodokļu savlaicīgu aprēķināšanu, deklarēšanu un samaksu.  

Ja jūs īslaicīgi izīrējat savu mājokli Latvijā, jums būtu jāgūst izpratne par turpmāk minēto 
nodokļu piemērošanu: 

! iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 
! pievienotās vērtības nodoklis. 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka informācija šajā dokumentā nav visaptveroša, kā arī nav 
paredzēta kā juridiskā konsultācija. Ja neesat pārliecināts par savām nodokļu saistībām 
saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, iesakām pārbaudīt attiecīgo informāciju vietējos oficiālajos 
avotos vai konsultēties ar kvalificētiem speciālistiem. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neatjauninām šo informāciju reālajā laikā, tāpēc Jums pašiem būtu 
jāpārliecinās, vai attiecīgajos likumos vai to piemērošanas kārtībā pēdējā laikā nav notikušas 
izmaiņas. 

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS 

Ja jūs gūstat ienākumus Latvijā, visticamāk, par gūtajiem ienākumiem jums ik gadu būs 
jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijas valsts budžetā atbilstoši spēkā esošajai 
procentu likmei. Zemāk ir ietverts īss apkopojums par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas varētu 
būt jāmaksā par gūto ienākumu no Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanas (iznomāšanas) 
īstermiņā, kā arī par kārtību, kādā šis nodoklis ir maksājams Latvijas valsts budžetā.  

Latvijā nodokļu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana Latvijā. 

Fizisko personu Latvijā gūto ienākumu apliek ar nodokli Latvijā. Nekādi ienākuma sliekšņi nav 
piemērojami. 

Pašnodarbinātās personas, iesniedzot gada deklarāciju, var piemērot neapliekamo minimumu, 
kura apmērs ir atkarīgs no konkrētā taksācijas gada ienākumu apmēra. 

Nodokļa deklarēšana Latvijā. 

Gada ienākumu deklarāciju ir iespējams iesniegt vai nu elektroniski, vai papīra formā. Gada 
ienākumu deklarācijas veidlapa ir pieejama tiešsaistē: https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas.  
Ja persona ir reģistrēta kā pašnodarbinātā persona, nodokļa deklarācija ir jāiesniedz 
elektroniski (t.i., iesniegšana papīra formā nav paredzēta), šim nolūkam izmantojiet Valsts 

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


ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS): https://eds.vid.gov.lv/
login/.  

Nodokļa deklarēšana – deklarācijas iesniegšanas termiņš. 

Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz no pēctaksācijas gada 1. marta līdz 1. jūnijam. 
Piemēram, gada deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz no 2019. gada 1. marta līdz 1. jūnijam. 

Taču, ja personas gada ar nodokli apliekamie ienākumi pārsniedz 55 000 €, deklarācijas 
iesniegšanas termiņš ir no pēctaksācijas gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. Piemēram, gada 
ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz no 2019. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. 

Iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā var veikt labojumus trīs gadu laikā no tās likumiskā 
iesniegšanas termiņa. 

Nodokļu deklarēšana – nodokļa samaksas termiņš. 

Ja maksājamā nodokļa apmērs ir mazāks par 640 €, nodoklis ir jāsamaksā 15 dienu laikā no 
gada ienākumu deklarācijas likumiskā iesniegšanas termiņa (t.i., līdz 16. jūnijam). 
 
Turpretī, ja maksājamā nodokļa apmērs ir lielāks nekā 640 €, to ir iespējams samaksāt trīs 
vienādās daļās – attiecīgi līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam. 

Latvijas nodokļu administrācijas (VID) kontaktinformācija 

Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta kontaktinformācija: 

● vid@vid.gov.lv  
● Tālr. +67120000 

Papildu informāciju sk. VID tīmekļa vietnē website. 

Jūs varat apmeklēt Valsts ieņēmumu dienestu personīgi, sk. informāciju par klientu 
apkalpošanas centru adresēm. Lai uzzinātu attiecīgā centra darba laiku, sk. zemāk norādīto 
saiti: 

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

Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 

Ja fiziskā persona gūst ienākumus no Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanas 
(iznomāšanas), tos var aplikt ar nodokli Latvijā atbilstoši vienam no diviem nodokļu maksāšanas 
režīmiem. 

1. variants – iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) maksā pēc apliekamā ienākuma 
aprēķināšanas. Šajā gadījumā fiziskā persona reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā 
pašnodarbinātā persona. Pēc reģistrācijas fiziskā persona veic ienākumu un izdevumu uzskaiti 
un maksā IIN no peļņas (t.i., no ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības) ik 
gadu. No 2018. gada 1. janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina, piemērojot progresīvās 
nodokļa likmes: 

● 20% par apliekamu ienākumu līdz 20 004 € gadā; 
● 23% par apliekamu ienākumu no 20 004 € līdz 55 000 €; 
● 31,4% par apliekamu ienākumu virs 55 000 €. 
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Ja saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi vai ja aprēķinātais IIN no peļņas ir mazāks 
nekā 50 €, tad ir jāmaksā fiksētais IIN 50 € apmērā, savukārt, zaudējumus var pārnest uz 
nākamajiem trīs gadiem. 
 
Ja pašnodarbinātās personas mēneša ienākums (peļņa) ir 430 € vai vairāk, tai ir jāmaksā arī 
valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI). VSAOI bāzi, no kuras veic 
iemaksas, var izvēlēties brīvprātīgi. 2018. gadā tā nedrīkst būt mazāka par 430 €. Brīvprātīgās 
VSAOI var veikt no brīvi izvēlētas summas, pat ja mēneša ienākums (peļņa) ir mazāka nekā 
430 €. 
 
Ja pašnodarbinātās personas ienākums (peļņa) ir lielāka nekā 430 €, taču tā izvēlas maksāt 
VSAOI no minimālās VSAOI bāzes (t.i., 430 €), par faktisko ienākumu un izvēlētā VSAOI 
apmēra starpību jāmaksā nodoklis 5% apmērā. Ja peļņa ir mazāka nekā 430 €, tad VSAOI, kas 
maksājams par attiecīgo ienākumu, ir 5%. Ja pašnodarbinātās personas gada ienākums (peļņa) 
taksācijas gadā ir mazāks nekā 50 €, VSAOI nav jāmaksā. 
 
2. variants – fiziskā persona var reģistrēt īres līgumu VID un piemērot vienkāršoto IIN 
maksāšanas režīmu, saskaņā ar kuru par īres ienākumu un nekustamā īpašuma nodokļa par 
iznomāto nekustamo īpašumu starpību jāmaksā IIN 10% apmērā. Ja tiek iznomāta nekustamā 
īpašuma daļa, tad nekustamā īpašuma nodokli atskaita proporcionāli izīrēto (iznomāto) telpu 
lielumam (m2). 

Saskaņā ar šo variantu citi saimnieciskās darbības izdevumi nav atskaitāmi. 
 
Lūdzu, ievērojiet, ka vispārējā gadījumā katrs īres līgums ar īrnieku ir jāreģistrē VID piecu dienu 
laikā no tā noslēgšanas dienas. Persona var uzzināt VID viedokli un norādījumus par līguma, 
kas noslēgts ar Airbnb, reģistrēšanu un attiecīgi samazināt laika patēriņu, kas nepieciešams 
administratīvo nodokļu prasību izpildei, reģistrējot katru līgumu ar īrnieku.  

Šajā gadījumā VSAOI maksāšana nav paredzēta. 

Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par nodokļu samaksas alternatīvām, sazinieties ar 
Latvijas VID tās tīmekļa vietnē website. Jūs varat apsvērt arī konsultāciju ar nodokļu speciālistu. 

Tipiski izdevumi, kurus var atskaitīt no fiziskās personas ienākuma, kas saistīts ar telpu 
izīrēšanu/iznomāšanu īstermiņā. 

Ja fiziskā persona ir pašnodarbinātā persona, kurai piemēro IIN atbilstoši pirmajam variantam, 
lai aprēķinātu peļņu (t.i., apliekamo ienākumu), tai ir tiesības atskaitīt no gūtā ienākuma visus 
saimnieciskās darbības izdevumus. 
 
Ja fiziskā persona ir reģistrējusi īres/nomas līgumu un maksā nodokli saskaņā ar otro variantu 
(sk. iepriekš), no gūtā ienākuma ir iespējams atskaitīt tikai nekustamā īpašuma nodokli. 
Apliekamajam ienākumam piemēro IIN 10% apmērā. Citi ar attiecīgo nekustamo īpašumu 
saistītie izdevumi nav atskaitāmi. 

Nodokļu nolietojuma piemērošana  

Ja fiziskā persona ir reģistrēta kā pašnodarbinātā persona, tai ir tiesības samazināt apliekamo 
ienākumu par attiecīgā nekustamā īpašuma nodokļu nolietojumu, kas aprēķināts saskaņā ar 
lineāro metodi. 
 
Ja persona ir reģistrējusi izīrēšanas/iznomāšanas līgums, tai nav tiesību samazināt īres/nomas 
ienākumu par nolietojumu. 

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


Fizisko personu – nerezidentu nodokļa samaksas saistības par Latvijā gūto ienākumu 

Ja fiziskā persona ir nerezidents Latvijā un saņem īres/nomas ienākumus no Latvijā esoša 
nekustamā īpašuma, tad minētais ienākums ir apliekams ar nodokli Latvijā tieši tādā pašā 
kārtībā kā Latvijas nodokļu rezidentam (sk. sīkāku informāciju iepriekš), ievērojot neapliekamā 
minimuma atskaitīšanas ierobežojumu.  Ja Latvijā gūtie īres/nomas ienākumi pārsniedz 75% no 
fiziskās personas kopējiem pasaules ienākumiem un ja persona ir ES/EEZ nodokļu rezidents, 
tai ir tiesības uz neapliekamā minimuma atskaitīšanu tāpat kā Latvijas nodokļu rezidentam. 

Latvijas rezidenta ienākuma nodokļa saistības par ārvalstīs gūto īres/nomas ienākumu 

Ja fiziskā persona ir Latvijas nodokļu rezidents, vispārējā gadījumā tai ir pienākums deklarēt 
savus ienākumus un maksāt nodokli Latvijas valsts budžetā. 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina ik gadu no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. 
Nodokļa likmes dzīvojamām ēkām ir:  

● 0,2% no kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz 56 915 €; 
●  0,4% no kadastrālās vērtības starp 56 915 € un 106 715 €;  
● 0,6% no kadastrālās vērtības virs 106 715 €.  

Par zemi - 1,5% no kadastrālās vērtības.  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nekustamā īpašuma nodoklis var atšķirties katrā pašvaldībā. 

Latvijā piemērojamie nodokļi ienākumam no kapitāla pieauguma 

Ienākumam, kas gūts, pārdodot nekustamo īpašumu, piemēro IIN likmi 20% apmērā. Atsavinot 
nekustamo īpašumu, ir atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas pienākuma šādam ienākumam no 
kapitāla pieauguma: 

1. Ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kas ir bijis fiziskās personas īpašumā vairāk 
nekā 60 mēnešus un tās deklarētā dzīvesvieta (nevis papildu dzīvesvieta) vismaz 12 
mēnešus pirms atsavināšanas. 

2. Ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kas ir bijis fiziskās personas īpašumā vairāk 
nekā 60 mēnešus un 60 mēnešus pirms atsavināšanas tas ir bijis fiziskās personas 
vienīgais nekustamais īpašums. 

3. Ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kas ir bijis fiziskās personas īpašumā vairāk 
nekā 60 mēnešus un ja ienākums no tā atsavināšanas 12 mēnešu laikā tiek ieguldīts 
funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā. 

Fiziskajai personai ir jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma VID. Ja 
ienākuma kopējais apmērs ceturksnī ir pārsniedzis 1000 €, tad deklarācija ir jāiesniedz līdz 
ceturksni sekojošā mēneša 15. datumam. Ja ienākuma no kapitāla kopējais apmērs ir mazāks 
par 1000 €, tad deklarācija ir jāiesniedz līdz pēctaksācijas gada 15. janvārim.  

Nodoklis par ienākumu no kapitāla pieauguma ir jāsamaksā 15 dienu laikā no nodokļa 
deklarācijas iesniegšanas VID.  



Nodokļu aprēķina piemērs

Laurai pieder divu guļamistabu dzīvoklis Latvijā. Nedēļas nogalēs viņa izīrē visu dzīvokli.  

2018. gadā Lauras saņemto bruto īres ieņēmumu kopējais apmērs bija 6 000 €.

2018. gadā Lauras izdevumi saistībā ar mājokli bija: mājokļa apdrošināšana 500 €, 
vietējais nekustamā īpašuma nodoklis 350 €, tiešsaistes komisijas maksājumi 240 €, 
elektrības/gāzes izdevumi 600 €.

1. variants. 
Pašnodarbinātā persona 

(20%)
2. variants - Īres/nomas līguma 

reģistrācija (10%)

€ €

Bruto īres/nomas ienākums 6 000 6 000

Mīnus atskaitāmie 
izdevumi:*

Mājokļa apdrošināšana (500)

Hipotēkas procenti** (2 500)

Elektrība (600)

Vietējais nekustamā 
īpašuma nodoklis (350) (350)



Apliekamais īres/nomas 
ienākums 2050 5 650

VSAOI (5%)***** (102,50)

Ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN) apliekamais 
ienākums 1 947,50

Maksājamais nodoklis 389,50 565

*Ik gadu atskaitāmie izdevumi

**Hipotēkas procenti ir atskaitāmi 100% apmērā, ja tiek izīrēts/iznomāts viss mājoklis (ja 
tā ir konkrēta istaba, tad izdevumus atskaita proporcionāli izīrēto/iznomāto telpu (m2) 
lielumam.

*** Vietējais nekustamā īpašuma nodoklis ir atskaitāms.

**** VSAOI ir atskaitāmas IIN mērķiem.

***** Var maksāt lielākas VSAOI pēc brīvprātības principa. 



PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS 

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana varētu izrādīties sarežģīts uzdevums, tāpēc iesakām 
rūpīgi iepazīties ar noteikumiem, lai saprastu, kuri ir piemērojami jums un jūsu konkrētajiem 
apstākļiem. 

Vispārīgi runājot, Latvijā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir nodoklis no patēriņu. Lielākajai 
daļai preču un pakalpojumu piegāžu Latvijā piemēro PVN. 

Personai, kas piegādā preces un/vai sniedz pakalpojumus Latvijā, var būt pienākums aprēķināt 
PVN un samaksāt to Latvijas valsts budžetā. Tāpat kā gadījumā ar citiem nodokļiem arī PVN 
piemērošana var izrādīties sarežģīta, un mēs aicinām jūs konsultēties ar nodokļu konsultantu 
par potenciālajām PVN maksāšanas saistībām Latvijā. 
  
Ja fiziskā persona izīrē istabu viesiem, īres maksai var būt piemērojams PVN, kas jāsamaksā 
Latvijas valsts budžetā. Tā kā Airbnb nesniedz īres pakalpojumus, personas, kura uzņem 
viesus, pienākums ir izvērtēt, vai par īres ienākumiem ir jāmaksā PVN. 

Vai man ir jāiekasē PVN papildu īres maksai no viesiem, ja es īstermiņā izīrēju savu 
mājokli Latvijā? 

Parasti fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību Latvijā, preču piegādi/pakalpojumu 
sniegšanai piemēro PVN, ja tās ir reģistrētas kā PVN maksātāji. 

Pašreiz Latvijā personām ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam, ja to apgrozījums no apliekamiem 
darījumiem ir sasniedzis 40 000 € jebkurā secīgā 12 mēnešu periodā. Attiecīgi, ja fiziskā 
persona izīrē savu mājokli īstermiņā un sasniedz minēto slieksni, tad tai ir jāreģistrējas kā PVN 
maksātājam. 

Ja fiziskā persona ir nerezidents Latvijā, bet tās mājoklis atrodas Latvijā, tai arī ir jāizvērtē PVN 
reģistrācijas Latvijā pienākums, jo noteikumi par reģistrēšanās slieksni uz to neattiecas. 

Iesakām konsultēties ar nodokļu speciālistu, ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai noteiktu, vai 
jums ir pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam Latvijā un maksāt PVN. 

Papildu norādījumus par PVN reģistrāciju sk. Latvijas VID tīmekļa vietnē website. 

 Uz mani attiecas PVN tiesību aktu normas. Kā noteikt no viesiem iekasējamā nodokļa 
apmēru? 

Dažādās valstīs PVN likmes atšķiras un periodiski tiek mainītas. Mēs iesakām regulāri sekot 
līdzi vietējo nodokļu administrāciju sniegtajai informācijai, lai iegūtu informāciju par PVN likmēm 
valstī, kurā jums ir jāmaksā PVN. 

Piemēram, šā dokumenta izdošanas datumā PVN likme, kuru piemēro izmitināšanas 
pakalpojumiem tūristu mītnēs Latvijā, bija 12%. Iesakām konsultēties ar vietējo nodokļu 
speciālistu, lai noskaidrotu, vai jūsu mājoklis atbilst tūrista mītnes definīcijai. 

Pašreiz Latvijā ir spēkā arī citas PVN likmes, tāpēc iesakām konsultēties ar vietējo nodokļu 
konsultantu par pakalpojumiem piemērojamo PVN likmi. 



Uz mani attiecas PVN tiesību aktu normas. Kā iekasēt PVN no viesiem? 

Ja esat noteicis, ka jums ir jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā un jāaprēķina PVN par viesiem 
sniegtajiem izmitināšanas pakalpojumiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir pienākums iekasēt 
PVN no viesiem. PVN ir jāuzrāda attiecīgajā perioda PVN deklarācijā, kuru iesniedz elektroniski, 
pārskaitot PVN valsts budžetā. Latvijā PVN deklarāciju parasti iesniedz par attiecīgo mēnesi vai 
ceturksni, un tā ir jāiesniedz līdz attiecīgajam mēnesim sekojošā mēneša 20. dienai (t.i., PVN 
deklarācija par janvāri ir jāiesniedz līdz 20. februārim). PVN ir jāsamaksā tajā pašā termiņā, līdz 
kuram ir jāiesniedz PVN deklarācija. 

Papildu norādījumus par deklarāciju iesniegšanu sk. Latvijas VID tīmekļa vietnē website. 

Papildus var būt noteiktas dažādas citas formalitātes kā, piemēram, rēķinu izsniegšana viesiem 
vai naudas saņemšanas kvīts izsniegšana. Var būt noteiktas prasības attiecībā uz to, vai cenas 
ir norādāmas ar PVN vai bez tā. Iesakām konsultēties ar vietējo nodokļu speciālistu par saviem 
pienākumiem attiecībā uz cenu noteikšanu un rēķinu izrakstīšanas prasībām. 

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