
Finanšu instrumentu konts
vai ieguldījumu konts?  
Izvēlieties Jums piemērotāko no konta tipiem 

Par ko jāmaksā IIN? 

Finanšu instrumentu konts 
 
Par kapitāla pieaugumu no katra 
atsavinātā kapitāla aktīva. 

Vienreiz ceturksnī, ja ienākumi 
ceturksnī pārsniedz 1000 eiro. 
Vienreiz gadā, ja ienākumi ceturksnī 
ir mazāki par 1000 eiro 

Vienreiz gadā, ja rodas pienākums nomaksāt 
IIN (ja izmaksātā summa no ieguldījumu 
konta pārsniedz tajā iemaksāto). 

Par ienākumu kontā, kuru aprēķina kā no 
ieguldījumu konta izmaksātās naudas 
summas pārsniegumu pār ieguldījumu kontā 
iemaksāto naudas summu. 

Ieguldījumu konts 

Kad ir pienākums deklarēt? 

Vienkāršotāka pieeja IIN piemērošanai ienākumiem
Ieguldījumu konta gadījumā 

No 2018. gada likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) paredz vienkāršotu pieeju IIN piemērošanai
ienākumiem, kas gūti no ieguldījumiem finanšu instrumentos, izmantojot ieguldījumu kontu. Ieguldījumu konta 
režīms ļauj no ieguldījumiem gūtos ienākumus ieguldīt atkārtoti finanšu instrumentos, nepiemērojot IIN nomaksu. 
Pienākums maksāt IIN iestājas tikai brīdī, kad no ieguldījumu konta izmaksātā naudas summa pārsniegs
ieguldījumu kontā iemaksāto naudas summu. 

IIN apmaksa 
Ieguldījumu konta gadījumā 

IIN pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas jāsamaksā pašam nodokļu maksātājam. Kredītiestāde nodrošina 
konta īpašniekam iespēju saņemt ieguldījumu konta izrakstu, kurā apkopota informācija par taksācijas gada laikā 
ieguldījumu kontā veiktajām iemaksām, izmaksām no tā, naudas līdzekļiem, kas iegūti ieguldījumu konta darījumos, 
un no šiem naudas līdzekļiem ieturētajiem nodokļiem. 

Kā noteikt kapitāla pieaugumu? 
Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā 
veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā. 

IIN likme 
IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 20 %. 

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Citadeles vērtspapīru speciālistu pa tālruni 67010778.

Šim materiālam ir vispārīgs informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par nodokļu konsultāciju. Tas ir sagatavots
un interpretējams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Kurš sagatavo datus 
deklarācijai? 

Aprēķinu nodokļu deklarācijai 
sagatavo klients. 

Nekādu ierobežojumu nav, var 
veikt visus vērtspapīru darījumus. 

Nevar veikt vērtspapīru pārvedumus, izņemot 
starp ieguldījumu kontiem. 

Aprēķinu nodokļu deklarācijai sagatavo 
banka. 

Vai ir kādi ierobežojumi uz 
konkrētiem darījumiem? 

Vairāk
iespēju


