
Kā jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmaksa par gūto ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas?

Iedzīvotāju ienākuma nodokli no nekustamā īpašuma pārdošanas ienākuma taksācijas gada laikā jāmaksā, iesniedzot Deklarāciju par ienā-
kumu no kapitāla pieauguma (deklarācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” – “Veidlapas un iesniegumi”). 
Deklarācijas iesniegšanas termiņi atkarīgi no gūtā ienākuma apmēra mēnesī:
• ja ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas mēnesī pārsniedz 711,44 eiro, deklarācija jāiesniedz līdz nākamā mēneša (ienākuma 

gūšanas mēnesim sekojošā mēneša) 15. datumam;
• ja ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas mēnesī ir no 142,30 eiro līdz 711,44 eiro, deklarācija jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā 

mēneša 15. datumam (piemēram, ja ienākums 300 eiro apmērā iegūts februārī, deklarācija jāiesniedz līdz 15. aprīlim);
• ja ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas mēnesī ir līdz 142,29 eiro, tad deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada (taksācijas gadam seko-

jošā gada) 15. janvārim (piemēram, ja ienākums 50 eiro apmērā iegūts februārī, deklarācija jāiesniedz ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15. janvārim).

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāiemaksā valsts budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”noteiktās Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas.

Detalizēta informācija:
www.vid.gov.lv – “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” – “Metodiskie materiāli” –  
“Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākuma”  
VID informatīvais tālrunis 67120000
© Valsts ieņēmumu dienests, 2015. gada februāris

Pārdodot nekustamo īpašumu,
no gūtā ienākuma jāmaksā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis!

Nekustamā īpašuma 
pārdošanas cena

Nekustamā īpašuma 
iegādes vērtība

Nekustamajā īpašumā 
veikto ieguldījumu vērtība

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamais ienākums

Kā nosaka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu?

Piemērs:
Īpašnieks 2005. gadā par 30 000 eiro iegādājās nekustamo īpašumu (zemi ar māju), kurā deklarēja savu dzīvesvietu. Papildus īpašnieks samaksāja 
50 eiro par notāra pakalpojumu. 2007. gadā īpašnieks veica mājas jumta rekonstrukciju par 4000 eiro. Zemesgrāmatā īpašumu īpašnieks 
reģistrēja 2010. gada jūnijā, samaksājot valsts nodevu 600 eiro. 2014. gada februārī īpašnieks nekustamo īpašumu pārdeva par 50 000 eiro.
Ievērojot to, ka no nekustamā īpašuma reģistrācijas brīža zemesgrāmatā līdz tā atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai nav pagājuši 60 mēne-
ši, ienākums no šī nekustamā īpašuma atsavināšanas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko aprēķina šādi: 
50 000 – (30 000 + 50 + 600) – 4000 = 15 350 (eiro).
Minētajā piemērā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma 15 procentu apmērā jāmaksā no ienākuma summas 15 350 eiro, t.i., 
2302,50 eiro.



PĀRDODOT NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, NO GŪTĀ IENĀKUMA (KAPITĀLA PIEAUGUMA)  
JĀMAKSĀ IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS 15 PROCENTU APMĒRĀ.

Kādos gadījumos iedzīvotāju ienākuma nodoklis NAV JĀMAKSĀ?
• Ja nekustamais īpašums fiziskās personas īpašumā kopš reģistrācijas brīža zemesgrāmatā ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 

12 mēnešus pēc kārtas pēdējo 60 mēnešu laikā pirms pārdošanas ir personas deklarētā dzīvesvieta.
• Ja nekustamais īpašums tiek pārdots Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā un 

nekustamais īpašums ir maksātāja īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem vai ja gūtais ienākums 12 mēnešu laikā tiek izlietots jauna funkcionāli 
līdzīga nekustamā īpašuma iegādei.
(Nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām – nekustamā īpašuma atsavināšana valsts, vides un veselības aizsardzības vai sociālās 
nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai 
vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem.)

• Gadījumos, ja nekustamais īpašums pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme un lauksaimniecības zemes pircējs atbilst likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.7  panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem līdz 2016.gada 1.jūlijam. Ja atsavina nekustamo īpašumu, ko 
veido lauksaimniecības zeme un mežs, ienākumu no lauksaimniecības zemes atsavināšanas piemēro proporcionāli tai platības daļai, kura 
pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme.

• Ja nekustamais īpašums fiziskās personas īpašumā kopš reģistrācijas brīža zemesgrāmatā ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus 
līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai ir bijis tā vienīgais nekustamais īpašums.

• Ja atsavina nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā kā fiziskās personas vienīgais nekustamais īpašums, un šis ienākums no jauna 
tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas vai arī pirms nekustamā 
īpašuma atsavināšanas.

• Vēršam uzmanību, ka sadaļas Kādos gadījumos iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā? nosacījums „Gadījumos, ja nekustamais īpašums 
pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme un lauksaimniecības zemes pārdevējs un pircējs atbilst likuma “Par iedzīvotāju ienākuma no-
dokli” 11.7 panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem.” attiecībā uz lauksaimniecības zemes pārdevēja kritērijiem piemērojams līdz 01.07.2014.

Kāda ir nekustamā īpašuma iegādes vērtība?

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGŪŠANAS VEIDS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDES VĒRTĪBA

Iegūts uz pirkuma līguma pamata Pirkuma līgumā norādītā vērtība pluss citi izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu (valsts nodeva, 
komisijas nauda)

Ir izveidots, lai nodrošinātu sevi (vai savu ģimeni) ar 
dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu, un nodots 
ekspluatācijā, sākot ar 2001. gada 1. janvāri, un personai 
nav dokumentu, kas pierāda ar tā izveidošanu saistītos 
izdevumus.

Aktuālā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība gadā, kad māja ir nodota ekspluatācijā

Iegūts, atjaunojot īpašuma tiesības Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība (pārdošanas gadā aktuālā vērtība)

Iegūts līdz 2000. gada 31. decembrim, izņemot gadījumu, 
ja iegūts, atjaunojot īpašuma tiesības

Nekustamā īpašuma pārdošanas gadā aktuālā kadastrālā vērtība, kas koriģēta, kadastrālo vērtību 
dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 
10 gadiem pirms nekustamā īpašuma pārdošanas
Piemērs: Īpašnieks 1996. gadā iegādājās nekustamo īpašumu, kuru pārdeva 2014. gadā. Nekustamā 
īpašuma kadastrālā vērtība uz 2014. gada 1.janvāri noteikta 20 000 eiro. Patēriņa cenu indekss 
2014. gadā ir 1,677. Nekustamā īpašuma iegādes vērtību aprēķina šādi: 20 000 / 1,677 = 11 926,06 (eiro)

Iegūts uz dāvinājuma līguma pamata no fiziskās personas, 
kuru ar personu saista laulība vai radniecība līdz trešajai 
pakāpei Civillikuma izpratnē, un tas tiek pārdots 60 mēne-
šu laikā

• vērtība, par kādu dāvinātājs ir iegādājies nekustamo īpašumu, ja tas iegādāts pēc 2000. gada 31. de-
cembra un maksātāja rīcībā ir dokumenti, kas pierāda nekustamā īpašuma iegādes vērtību;

• aktuālā kadastrālā vērtība gadā, kad nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz dāvinātāja 
vārda, ja tas iegādāts pēc 2000. gada 31. decembra un maksātāja rīcībā nav dokumentu, kas 
pierāda nekustamā īpašuma iegādes vērtību;

• nekustamā īpašuma pārdošanas gadā aktuālā kadastrālā vērtība, kas koriģēta ar Centrālās 
statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms 
nekustamā īpašuma pārdošanas, ja nekustamo īpašumu dāvinātājs ieguvis līdz 2000.  gada 
31. decembrim

Iegūts uz dāvinājuma līguma pamata no fiziskās personas, 
kuru ar dāvinātāju nesaista laulība vai radniecība, un 
dāvinājuma līgumā ir norādīta nekustamā īpašuma vērtība

Dāvinājuma līgumā norādītā vērtība pluss citi izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu (piemēram, 
valsts nodeva)

Ja nekustamais īpašums ir iegūts pēc 2000. gada 
31.  decembra dāvinājumā no fiziskās personas, ar kuru 
nesaista laulība vai radniecība, un dāvinājuma līgumā nav 
norādīta konkrētā nekustamā īpašuma vērtība

Kadastrālā vērtība uz nekustamā īpašuma iegūšanas gada 1. janvāri

Iegūts mantojuma rezultātā Mantojuma masā ietvertā nekustamā īpašuma vērtība un citi izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu 
(piemēram, valsts nodeva par reģistrāciju zemesgrāmatā)

Ja nekustamais īpašums ir iegūts pēc 2000. gada 31. decembra 
mantojuma rezultātā un mantojuma masā nav norādīta ne-
kustamā īpašuma vērtība

Kadastrālā vērtība uz nekustamā īpašuma iegūšanas gada 1. janvāri


