
31.10.2016

1

Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas nākotnes prespektīvas

VID ģenerāldirektora p.i., 

Informātikas pārvaldes direktore 

Vita Narnicka

Klientu pašapkalpošanas portāls 
nodrošina visu pakalpojumu 

klāstu - virtuālo klientu 
apkalpošanas centru
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Vidējais autorizāciju skaits 
pašapkalpošanas portāla kalendārajā 

dienā 2015.gadā

~32 000 dienā 
(+11%)

3

Katrs
lietotājs, kas 
autorizējas 
pieprasa 

vismaz vienu 
pārskatu no 

VID datu 

bāzēm  

Fakti −
pašapkalpošanas portāls

 Deklarāciju formas  > 220 

 16 deklarāciju formās ir datu pielasīšana –
aizpildīšana ar VID rīcībā esošajiem datiem

 ir izveidoti 58 pārskati (datu attēlošana) nodokļu 
maksātājiem
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Pašapkalpošanas portāls −  
sasniegumi 2016.gadā

 Mobilā aplikācija maksājumu 
dokumentu/čeku uzkrāšanai

 Maksājumu veikšana EDS
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VID datu apmaiņa ar ārējiem sadarbības 
partneriem

 Tiešsaistes datu apmaiņa – 80

 ~ 200 līgumi ar iestādēm par datu apmaiņu

 Pārrobežu datu apmaiņa par muitas un nodokļu 
jautājumiem - 62 
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Statistika 2015

Populārāko VID tiešsaistes datu apmaiņas 

veidu statistika (pieprasījumu skaits):

1. Fiziskās personas ienākumi – 1 551 401

2. Fiziskās personas darba attiecību statusi - 220 777

3. Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu 
(nodevu) parāda esamību vai neesamību – 94 890

7

Izaicinājumi

Klientu vajadzības, apmierinātība

– Pakalpojuma sniegšanas līmeņa salāgošana ar lietotāja 
vajadzībām un finanšu iespējām

– Mobilās ierīces (mobilie tālruņi, planšetdatori)

– Lietojamība (user friendly)

Datu pārvaldība

– Datu apjoms

– Atjaunošanas biežums

– Datu izmantošanas efektivitāte

Uzturēšanas resursu patēriņš 

– Tehnoloģiju nolietojums

– Regulārie normatīvo aktu grozījumi

– Izmaksu efektivitāte
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Ieviestie jauninājumi EDS 
gada ienākumu deklarācijas

iesniegšanā un apstrādē

 Automātiski iestatīts nodokļu konts 
 Aktuālā maksājuma summa, ar iespēju to koriģēt un iespēju maksāt visu vai 

daļu no summas
 Ir pieejama Maksājuma vēsture ar visu veikto maksājumu apkopojumu

 Vidēji tiek veikti 77 maksājumi dienā

 4 mēnešu laikā kopš ieviešanas veikti 10 052 individuāli maksājumi 7 733 561 EUR 
apmērā

2016.gada martā ieviestais jauninājums 
nodokļu nomaksai tiešsaistē EDS
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EDS 2015. gada augusta jauninājums 
«Izziņas»

EDS piedāvā saņemt šādas izziņas:
 Izziņa par nodokļu parādu

 Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi

 NM pats izvēlas, uz kuru datumu saņemt izziņu

 Izziņas autentiskumu var pārbaudīt trešā persona, kura nav EDS 
lietotājs

2017.gadā plānots papildināt ar izziņām par:
– Stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nodokļu nomaksu
– To, ka persona nav ar PVN apliekama persona
– Vidējām darba algām
– Vidējām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 

darbinieku skaitu
– Nereģistrētu saimniecisko darbību
– Fiziskās personas ienākumiem
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Plānotie EDS uzlabojumi 2017.gadā (1)
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2017.gada sākumā tiks ieviest jauns apvienotais dokuments
“Gada pārskati un uzņēmuma ienākumu deklarācija”

Izmaiņas tiek veiktas ņemot 
vērā:
• 22.10.2015. Gada pārskatu un 

konsolidēto gada pārskatu 
likumu

• 21.06.2016. MK noteikumus 
Nr.399 “Noteikumi par 
sabiedrību sagatavoto finanšu 
pārskatu vai konsolidēto 
finanšu pārskatu elektroniskā 
noraksta formu”

• Grozījumus likumā “Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli” 

 Jaunas deklarācijas formas izstrāde samazinās 
nodokļu maksātājiem administratīvo slogu, 
vienkāršos šo dokumentu iesniegšanu un 
uzlabos to kvalitāti.

 Būs apvienots vienā strukturētā dokumentā 
Uzņēmuma gada pārskats, Uzņēmumu 
ienākuma nodokļa deklarācija un Uzņēmumu 
ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins, 
t.sk. būs strukturēts gada pārskata pielikums.

 Nodokļu maksātājam nebūs atsevišķi jāsagatavo 
un jāiesniedz vairāki dokumenti.

 Tiks samazinātas iespējas NM iesniegt 
nekorektus gada pārskatus (bez visiem 
nepieciešamajiem pielikumiem). 
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Tiks veiktas izmaiņas Gada ienākumu deklarācijā, lai 
nodrošinātu diferencētā neapliekamā minimuma 

ieviešanu

Izmaiņas tiks veiktas ņemot 
vērā:
 likumprojektu Grozījumi MK 

21.08.2012. noteikumos Nr. 
568 “Noteikumi par 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
deklarācijām un to 
aizpildīšanas kārtību”

 05.01.2016. pieņemtos MK 
noteikumus Nr.1 "Noteikumi 
par neapliekamā minimuma 
un nodokļa atvieglojuma 
apmēru iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa aprēķināšanai"

 EDS dokumentam "Gada ienākumu 
deklarācija" tiks izveidota jauna versija 
periodam sākot ar 2016.gadu.

 Tiks veiktas izmaiņas deklarācijas vednī, 
papildināts un labots deklarācijas un tās 
pielikumu saturs un deklarācijā 
iestrādātās kontroles  atbilstoši 
plānotajām likuma izmaiņām, lai 
nodrošinātu EDS klientiem iespējas ātri, 
ērti un korekti aizpildīt deklarāciju.

Plānotie EDS uzlabojumi 2017.gadā (2)
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EDS sadaļā «Pārskati» tiks izveidots jauns pārskats 
būvuzņēmējiem, kas ir ģenerāluzņēmēji publiskos 

iepirkumos

Lai nodrošinātu likumprojekta 
“Grozījums likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” 
"XIII nodaļā
“Galvenā būvdarbu veicēja 
atbildības nodrošinājums par 
apakšuzņēmēja darba ņēmēja 
veikto darbu publiska būvdarbu 
līguma izpildē” 
noteikto prasību ieviešanu

 Pārskatā ģenerāluzņēmējiem būs pieejami 
dati par noslēgtajiem līgumiem ar 
apakšuzņēmējiem, to ietvaros 
apakšuzņēmēju darbiniekiem aprēķināto 
atalgojumu un citi dati, kas nepieciešami lai 
varētu nodrošināt solidārās atbildības 
principu – ģenerāluzņēmēja atbildību par 
apakšuzņēmēja nodokļu nomaksu par 
ģenerāluzņēmēja būvobjektos 
strādājošajiem darba ņēmējiem 

 Tiek plānots, ka likuma grozījumi stāsies 
spēkā 01.07.2017. 

 Likumprojekts tiek precizēts.

Plānotie EDS uzlabojumi 2017.gadā (3)
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Tiks veiktas izmaiņas EDS dokumentā 
“Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija”

Ņemot vērā grozījumus

Ministru kabineta 2014. gada 
8.aprīļa noteikumos Nr.190 
“Noteikumi par mikrouzņēmumu 
nodokļa (MUN) deklarāciju un 
tās aizpildīšanas kārtību”, kuri 
stāsties spēkā ar 2017.gada 
1.janvāri:

 Tiks papildināta MUN deklarācijas 
ievadforma un veiktas izmaiņas likmēs un 
formulās.

 MUN ievadformā tiks izveidotas 
aizpildīšanas pārbaudes kontroles.

 No 2018.gada paredzēts nodrošināt 
informācijas sniegšanu darba devējam 
iesniedzot ziņas par darba ņēmēja darba 
uzsākšanu - par darbinieka nodarbināšanu 
mikrouzņēmumos vairāk par 1095 dienām.

Plānotie EDS uzlabojumi 2017.gadā (4)
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Plānotie EDS uzlabojumi 2017.gadā (5)
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Tiks izstrādāts risinājums EDS dokumentu pielikumu un 
caur sadaļu "Sarakste ar VID" iesniegto pielikumu failu 

novietošanai un glabāšanai lielapjoma datu krātuvē

Izmaiņas plānotas pēc VID 
iniciatīvas, ņemot vērā EDS 
klientu ieteikumus un lūgumus

 Izveidojot atsevišķu lielapjoma datu krātuvi 
EDS dokumentu pielikumu un EDS klientu 
sūtīto ziņojumu pielikumu glabāšanai VID 
būs iespējams atvieglot EDS dokumentiem 
un ziņojumiem noteiktos pielikumu apjoma 
ierobežojumus 

– EDS klienti varēs iesniegt lielāka apjoma 
pielikumus vienlaikus netiks ietekmēts 
(palēnināts) sniegto dokumentu imports. 

 Tas atvieglos ziņojumu sūtīšanu VID, jo 
pašlaik EDS klienti bieži ir spiesti sūtīt VID 
informāciju ar vairākiem ziņojumiem, jo 
nevar pievienot visus pielikumus apjoma 
ierobežojumu dēļ.

Lietotāju atsauksmes
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Paldies par uzmanību!


