Informācija par Iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla 1
Termiņnoguldījums, Īpašā piedāvājuma termiņnoguldījums.
 Nodokļa likme ir 10% no izmaksātajiem uzkrātiem procentiem.
 Nodokli banka ietur automātiski uzkrāto procentu izmaksas brīdī, t.i., noguldījuma
termiņa beigās vai reizi mēnesī/ceturksnī, un pārskaita to valsts budžetā.
 Klientam konta izrakstā ir iespēja apskatīt samaksāto nodokļu apmēru.
 Ja noguldījums tiek lauzts pirms termiņa, netiek izmaksāti aprēķinātie procenti un
tiek ieturēti izmaksātie procenti (šajā gadījumā, ieskaitot nodokļa apmēru). Atgūt
pārmaksāto nodokli klients var, aizpildot gada deklarāciju Valsts ieņēmumu
dienestā.
Krājkonts
 Nodokļa likme ir 10% no izmaksātajiem uzkrātiem procentiem.
 Nodokli banka ietur automātiski uzkrāto procentu izmaksas brīdī, t.i., reizi mēnesī,
un pārskaita to valsts budžetā.
 Klientam konta izrakstā ir iespēja apskatīt samaksāto nodokļu apmēru.
Uzkrājums bērnam
 Nodokļa likme ir 10% no izmaksātajiem uzkrātiem procentiem.
 Nodokli banka ietur automātiski uzkrāto procentu izmaksas brīdī, t.i., reizi gadā, un
pārskaita to valsts budžetā, neatkarīgi no bērna vecuma.
 Klientam konta izrakstā ir iespēja apskatīt samaksāto nodokļu apmēru.
Līdzdalība ieguldījumu fondos
 Likums nosaka, ka par kapitāla pieaugumu, t. sk. ienākumu no tādu kapitāla aktīvu kā
ieguldījumu fondu apliecības atsavināšanas, ir jāmaksā nodoklis.
 Nodokļa likme ir 15%.
 Kapitāla pieaugums tiek noteikts, aprēķinot kapitāla aktīva atsavināšanas (piem.,
pārdošanas) cenas un iegādes vērtības starpību. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek
iekļauti arī izdevumi par apliecību iegādi un turēšanu, kā arī citi likumā noteiktie ar
kapitāla aktīva iegūšanu saistītie izdevumi. .
 Atsavinot ieguldījumu fondu apliecības, kas iegādātas līdz 2009. gada 31.
decembrim, ar nodokli apliekamo ienākumu nosaka, no ieguldījumu fonda apliecību
atsavināšanas vērtības atņemot ieguldījumu fondu apliecību iegādes vērtību, dalot ar
ieguldījumu fonda apliecību turēšanas laika mēnešu skaitu un reizinot ar mēnešu
skaitu no 2010. gada 1. janvāra līdz pārdošanas mēnesim, to ieskaitot.
 Kapitāla pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa
jāveic klientam. Deklarācija par kapitāla pieauguma ienākumu VID jāiesniedz:
-

ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 711.44 euro mēnesī- līdz
nākamā (ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā) mēneša 15.datumam;
ja ienākums ir no 142.30 līdz 711.44 euro mēnesī – vienreiz ceturksnī līdz
nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 15-.datumam;
ja ienākums ir līdz 142.29 euro mēnesī – līdz nākamā (taksācijas gadam
sekojošā) gada 15.janvārim.

Šeit sniegtā informācija ir informatīva un Luminor Bank AS neuzņemas nekādu atbildību par
izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja tā nesakritīs ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas
kompetentas iestādes sniegto skaidrojumu. Lai iegūtu papildus informāciju par ienākumu no
noguldījumiem un ieguldījumiem aplikšanu ar nodokļiem, Luminor Bank AS iesaka Jums konsultēties
Valsts ieņēmumu dienestā vai pie saviem nodokļu konsultantiem.
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Papildus informācija par nodokļa nomaksu, kā arī attiecīgās deklarācijas forma un informācija
par tās aizpildīšanu pieejama Valsts Ieņēmumu dienesta mājas lapā http://vid.gov.lv.
Dividendes
 Nodokļa likme ir 10%.
 Likumā ir noteikts, ka no dividendēm, kas aprēķinātas par publiskajā apgrozījumā
esošajām akcijām, nodoklis ieturams ienākuma gūšanas dienā, t. i. - dividenžu
izmaksas brīdī. Nodokli no šīm dividendēm Luminor Bank AS ietur automātiski, veicot
dividenžu pārskaitījumus saviem klientiem.
 Par nodokļa ieturēšanu no pārējām dividendēm, ko izmaksā Latvijas uzņēmums, ir
atbildīgs šis uzņēmums. Savukārt par nodokļa samaksu no dividendēm, kuras
izmaksā ārzemju uzņēmums, ir atbildīgs pats dividenžu saņēmējs.
Procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem



Procentu ienākumi no parāda finanšu instrumentiem (piemēram, obligāciju kuponu
maksājumi) ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums.
Nodokļa likme ir 10 %.

Likumā noteiktais izņēmums ir ienākumi no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts
vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību parādzīmēm. No šiem ienākumiem
fiziskām personām Latvijā ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Par ienākuma nodokļa ieturēšanu
no izmaksātā ienākuma ir atbildīgs ienākuma izmaksātājs. Tomēr gadījumos, kad procentu
ienākums tiek izmaksāts ārvalstīs, nodokļa ieturēšanu no šī procentu ienākuma var nebūt
iespējams nodrošināt. Šādā gadījumā pašam ienākuma saņēmējam ir pienākums veikt
ienākumu deklarēšanu un nodokļa nomaksu.
Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana un „Alternatīva pensijai”
 Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas uzkrājuma izmaksas brīdī – apdrošināšanas
termiņa beigās vai līguma pirms termiņa izbeigšanas gadījumā – pozitīvai starpībai
starp izmaksājamo uzkrājumu un samaksātajām apdrošināšanas prēmijām tiks
piemērots nodoklis par ienākumiem no kapitāla, kura likme ir 10%.

