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08.01.2021 - Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts: 

• Aktualizēts “Darba devēja ziņojums” atbilstoši jaunākajām normatīvo aktu prasībām 

• Ieviests Vienotais konts nodokļu nomaksai 

• Izmaiņas koda “1018” iekļaušanai atskaitēs 

• Izveidota lomu un tiesību piešķiršanas kārtība darbam Personālā 

• Aktualizēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 31% atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

• Iespēja strādāt ar dažādām lomām (lomu piešķiršanai ir izveidota atsevišķa lietotne) – pieejams tikai 
mākoņversijas lietotājiem 

• Citas izmaiņas (pārslēgšanās starp uzņēmumiem, uzņēmuma nosaukuma un Palīga izvietojumā, pieslēguma 
informācijas atspoguļošanā) – tikai mākoņversijas lietotājiem 

• Uzlabota sistēmas ātrdarbība, kā arī veikti citi funkcionāli uzlabojumi 

Darba devēja ziņojums 

 
No 2021. gada tiek mainīts atskaites “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba 

ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” 
nosaukums uz “Darba devēja ziņojums” (turpmāk tekstā – DDZ). 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā vienotajā nodokļu kontā: 

1) līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam; 
2) līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja aprēķina un izmaksā darba samaksu šādos 

gadījumos: 

• izbeigtas darba tiesiskās attiecības; 

• izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam; 

• darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā; 

• tiek izmaksāta slimības nauda; 

• ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes 
iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai 
izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi 

No 2021. gada mainās darba devēja ziņojumu aizpildīšanas kārtība, tādēļ pārejas periodā 2020. decembra darba 

devēja ziņojumam ir noteikta speciāla aizpildīšanas kārtība. 

Darba devēja ziņojums – decembris 

 

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri: 

• iesniedz līdz 2021. gada 17. janvārim; 

• norāda darba ienākumu izmaksas datumu (tāpat kā iepriekš); 

• 4. ailē – par decembri aprēķināto algu (tāpat kā iepriekš); 

• 5. ailē – no 4. ailes ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI), summējot 
darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu (tāpat kā iepriekš); 

• 8. ailē – decembrī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – IIN), kas ieturēts atbilstoši iepriekšējai 
kārtībai (tāpat kā iepriekš); 

 

Personālā ir izveidots iespēja sagatavot decembra mēneša atskaiti, tajā iekļaujot gan novembra mēneša, gan 

decembra mēneša IIN. 
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1. Piemērs: 

Jānim Bērziņam par 2020. gada novembri aprēķināta darba alga 1000.00 un ieturēts IIN 178.00. Par decembra 

mēnesi arī aprēķināta darba alga 1000.00 un IIN arī 178.00. 

Decembra darba devēja ziņojumā: 

1) norāda darba ņēmēju atbilstoši tā apdrošināšanas veidam, aizpilda darba ienākumu izmaksas datumu, 8. ailē 

norāda 2020. gada novembra mēneša algas nodokli, 

 

2) vienlaikus darba devēja ziņojuma par 2020. gada decembri sarakstā par personām, kuras nav obligāti sociāli 

apdrošināmas (sarakstā, kurā parasti norāda darbiniekus, ar kuriem nav vairs darba attiecības), aizpilda 1., 2., 

3., 8. aili, 8. ailē norādot ieturēto IIN no decembra mēneša algas, atzīmējot ailē “Darba attiecību veids” veidu 

“IIN ienākumiem , kas izmaksāti 2021.g. janvārī”. 

 

 
Šāda atskaites iesniegšanas kārtība attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kuri darba algu izmaksā nākamajā 

kalendārajā mēnesī! 

Ja alga tiek aprēķināta un izmaksāta tajā pašā mēnesī – atskaites sagatavošanas kārtība nemainās. 

2. Piemērs: 

Darbiniekam Laurim Liepiņam (pensionārs) par novembra mēnesi aprēķināta darba alga 1300.00, IIN 235.14. 

Darbiniekam piešķirts ikgadējais atvaļinājums 21.12.2020–08.01.2021. 

 

Decembra mēneša atskaitē darbinieks tiek ievietots atbilstošajā sadaļā, kur tiek uzrādīta decembra darba alga un 

VSAOI, kā arī novembra mēneša IIN 
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Bet sadaļā pie sociāli neapdrošinātām personām tiek uzrādīts IIN no decembra algas, decembra atvaļinājuma 

naudas un janvāra mēneša atvaļinājuma naudas 

 

Janvāra atskaitē darbiniekam tiek uzrādīta janvāra alga, janvāra atvaļinājuma nauda, VSAOI no šīm summām un IIN 

par janvāra algas daļu (atvaļinājuma IIN tiek uzrādīts decembra atskaitē, kad tas ieturēts) 

 

 

Darba devēja ziņojums – no 2021. gada 

No 2021. gada mainās darba devēja ziņojumu aizpildīšanas kārtība: 

 

Darba devēja ziņojums: 

• iesniedz līdz nākamā mēneša 17. datumam; 

• nav jānorāda darba ienākumu izmaksas datums; 

• 4. ailē – atskaites mēnesī aprēķināto algu (tāpat kā iepriekš); 

• 5. ailē – no 4. ailes ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI), summējot darba 
ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu (tāpat kā iepriekš); 

8. ailē – atskaites mēnesī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli  (nevis iepriekšējā mēneša, kā tas bija iepriekš). 
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1. Piemērs: 

Jānim Bērziņam janvāra mēnesī aprēķināta darba alga 1500.00, IIN 268.50 

Janvāra atskaitē uzrāda janvāra mēneša algu, VSAOI un no janvāra mēneša darba samaksas aprēķināto un ieturēto IIN 

 

Ieviests Vienotais konts nodokļu nomaksai 

 
2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 

administrētos iekšzemes nodokļus var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma 
uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā. 

 
Saņēmējs: Valsts budžets (VID) 
Reģistrācijas numurs: 90000010008 
Konts (IBAN): LV33TREL1060000300000  

Lai nodrošinātu iespēju visus nodokļus samaksāt, noformējot tikai vienu bankas maksājuma uzdevumu, sākot ar 

2021. gada 1. janvāri, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz 23. datumu. 

Vienotajā kontā iemaksātā naudas summa tiks sadalīta nodokļu maksātāja saistību segšanai pa nodokļu veidiem, 

ievērojot FIFO principu. 

Vienlaikus ar vienoto kontu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē tiks ieviests uzkrāšanas princips, tā nodokļu 

uzskaiti padarot vienādu gan valsts, gan nodokļu maksātāju grāmatvedībā. 

Personālā, maksājumu uzdevumus veidojot, var izvēlēties – “Nodokļi vienotajā kontā” 

 

Visi algas nodokļi un URVN tiks iekļauti vienā maksājumu uzdevumā, kuram var pievienot papildu rindas, lai 

norādītu citus maksājamos nodokļus 
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Ja kāds no nodokļiem netiks maksāts – ieraksta rindu var izdzēst 

 

Nākamo reizi veidojot maksājumu uzdevumus, tajā tiks iekļauts iztrūkstošais nodoklis. Atgādinām, ka, lai par VSAOI 

tiktu izveidots atsevišķs maksājumu uzdevums, jāizdzēš abi nodokļu veidi, gan DŅ, gan DD daļa. 

 

Savukārt tiem, kuri vēlas katram nodoklim sagatavot atsevišķus maksājumu uzdevumus uz Vienoto kontu, saglabāta 

iespēja izvēlēties “Nodokļi un nodevas”.  

 

 
Lai par VSAOI tiktu izveidots atsevišķs maksājumu uzdevums, jāizdzēš abi nodokļu veidi, gan DŅ, gan DD 

daļa. 

Izmaksu sarakstos VSAOI un VPA summas maksājumu uzdevumos tiek ievietotas kopā, t.i. izdzēšot 
sagatavotā maksājumu uzdevumā VPA summu, jauns maksājumu uzdevums tikai ar VPA neveidosies. 
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Izmaiņas izmaksām ar kodu “1018” iekļaušanai atskaitēs 

 
Šādu ienākuma veida kodu izmanto gadījumos, ja komercsabiedrības valdes, padomes loceklis, prokūrists saņem 

atlīdzību par savu darbu (atlīdzība ir apliekama ar algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (VSAOI) 
atbilstoši likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta c) un m) apakšpunktā un likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 8. panta 2.1 un 2.9 daļā noteiktajam), bet nav izmaksāta uz darba līguma pamata. 

Tātad ienākuma veida kodu 1018 izmanto, ja ar komercsabiedrības valdes, padomes locekli, prokūristu ir noslēgts 

cita veida līgums un uz tā pamata tie saņem atlīdzību par savu darbu. 

 Svarīgi atzīmēt – paziņojumam ar ienākuma veida kodu 1018 ir informatīvs raksturs un neveidojas iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa aprēķins, tomēr vienmēr jābūt aprēķinātiem VSAOI un algas nodoklim. 

 Paziņojumu iesniegšanas principi ar ienākuma veida kodu 1018 un 1001 ir vienādi, tos var iesniegts gan par mēnesi, ja 
ar personu ir izbeigtas attiecības, gan par gadu. 

Atsaucoties uz VID sniegto atbildi par koda “1018” uzrādīšanu atskaitēs, esam veikuši labojumus atskaitēs “Darba 

devēja ziņojumā” (turpmāk tekstā – DDZ) un “Paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām” (turpmāk tekstā 

– PFPIS vai Paziņojums). 

Darba devēja ziņojums 

Izmaksas, kas iekļautas izmaksu sarakstā ar kodu “1018”, DDZ tiek iekļautas atbilstoši izmaksu saraksta mēnesim, 

t.i., ja izmaksas ar kodu “1018” iekļautas februāra atskaitē, tad summa un VSAOI tiek iekļautas februāra mēneša DDZ. 

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām 

Tā Paziņojumu iesniegšanas principi ar ienākuma veida kodu 1018 un 1001 ir vienādi, tos var iesniegts gan par 

mēnesi, ja ar personu ir izbeigtas darba attiecības, gan par gadu, ja darba attiecības turpinās. 

Lai saprastu, kurā brīdī Paziņojums iesniedzams par gadu, kurā brīdī – par mēnesi, fiziskās personas kartītē jābūt 

aizpildītiem līguma nosacījuma termiņa laukiem. 

Paziņojums tiks sagatavots atbilstoši aizpildītajiem datuma laukiem: 

 

• Par 2020. gada izmaksām gada atskaitē, kopā ar darbiniekiem, kuriem 31. decembrī ir darba attiecība, ja 

darbinieka kartītē norādītais izmaksu beigu termiņš pārsniedz taksācijas gada robežas; 

• Par 2021. gada izmaksām – mēneša atskaitē, kopā ar darbiniekiem, kuri konkrētajā mēnesī uzteikuši darba 

attiecības, ja darbinieka kartītē norādītais izmaksu beigu termiņš iekļaujas viena taksācijas gada robežās 

(piemērā – marta mēnesis). 
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Ja darbinieka kartītē datumu lauki nebūs aizpildīti vai aizpildīti daļēji, Paziņojums veidosies šādi: 

Darbinieka kartītē lauki nav aizpildīti 

Ja darbinieka kartītē datuma lauki nav aizpildīti 

 

Tiek pieņemts, ka valdes loceklis atalgojumu saņem tikai par vienu mēnesi un Paziņojumā darbinieks tiek iekļauts 

tajā mēnesī, par kuru ir izveidots Izmaksu saraksts, bet gada atskaitē izmaksas iekļautas netiks. 

Janvāra izmaksu saraksts, kurā manuāli jānorāda ienākuma gūšanas periods 

 

un janvāra atskaite 

 

Darbinieka kartītē lauki daļēji aizpildīti 

• Ja aizpildīts sākuma datums, bet nav aizpildīts beigu datums 

 

Atskaitēs tiek iekļauts atbilstoši izveidotajiem izmaksu sarakstiem – kura mēneša sarakstā iekļauts, tā mēneša 

atskaitē tiek uzrādīts 

 



  

© JUMIS PRO, SIA 8 

 

• Ja aizpildīts tikai perioda beigu datums 

 

Atskaitēs tiek iekļauts atbilstoši izveidotajiem izmaksu sarakstiem – kura mēneša sarakstā iekļauts, tā mēneša 

atskaitē tiek uzrādīts 

 

 Izmaksu sarakstā vienmēr jābūt norādītam izmaksu periodam, par kuru veiktas izmaksas! 

 Paziņojumā lauks “Ienākuma izmaksas mēnesis” tiek aizpildīts atbilstoši izmaksas saraksta mēnesim! 

Ienākuma nodoklis 31% 

Atbilstoši izmaiņām Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā izveidota jauna likme 31%, kas tiek piemērota 

nerezidentu ienākumu aplikšanai ar IIN. 

 

Lomu piešķiršana 

Lomu piešķiršanai Personālā ir izveidota jauna lietotne Lietotāju pārvaldība, kurā atbilstoši nepieciešamībai var 
piešķirt piecas lomas: administrators, algu grāmatvedis, personāla speciālists, tabeļvedis un vadītājs. 

Katras lomas tiesības var apskatīt šeit. 

Ar lomu piešķiršanas kārtību var iepazīties šeit. 

https://mansjumis.lv/sites/all/files/jumis_downloads/personala_lomas_detalizeti.aspx.pdf
https://mansjumis.lv/sites/all/files/jumis_downloads/instrukcija_lietotaji_lomas_personals_draft.pdf
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 Lomu un tiesību pārvaldība pieejama tikai mākoņversijas lietotājiem! 

 

Esošo lomu migrācija 

Pēc lomu migrācijas esošie Personāla un Tildes Jumis grāmatvedības un uzskaites lietotāji iegūs šādas lomas: 

Esošā loma Jaunā loma 

Instances administrators jeb Galvenais 
lietotājs 

Primārais administrators Lietotāju pārvaldībā, 
Administrators Personālā 

Datu bāzes administrators Administrators Personālā 

Grāmatvedis Administrators Personālā 

Jebkurš lietotājs, kuram ir piešķirtas visas šīs 
tiesības: 

• Algas (lasīt, rediģēt); 
• Darbinieki (lasīt, rediģēt); 
• Maksājumu uzdevumi (lasīt, rediģēt) 

Administrators Personālā 

Piemēri Algu saraksta atspoguļojumam dažādām lomām 

Administrators un Algu grāmatvedis 

Pilna piekļuve. 

 

Vadītājs 

Var skatīties, izdrukāt, eksportēt. Neko nevar labot un dzēst. Nevar nosūtīt algu kartītes. 
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Personāla speciālists 

Piekļuves nav. 

 

Tabeļvedis 

Piekļuves nav. 

 

Citas izmaiņas 

Uzņēmumu izvēlne 

Lai atvieglotu darbu tiem, kas Personālā strādā ar vairākiem uzņēmumiem, ir izveidota iespēja pēc pierakstīšanās 
Personālā izvēlēties, ar kuru no uzņēmumiem strādāt. Ja uzņēmumu ir daudz, vēlamā uzņēmuma atrašanu atvieglo 
meklēšanas iespēja. 
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Pieslēguma informācija un uzņēmuma maiņa 

Uzņēmuma nosaukums ir pārcelts uz kreiso pusi un apvienots ar lietotāja vārdu, lai nodalītu pieslēguma informāciju 
un apkopotu visas ar to saistītās darbības vienuviet. 

 
Līdz ar to ir padarīta ērtāka pārslēgšanās starp uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir vienā vai vairākās instancēs, 

jo notiek, izmantojot vienu ceļu - nospiežot Mainīt uzņēmumu: 

 

Uzņēmuma nosaukums 

Lai saglabātu ērtības tiem, kas ir pieraduši redzēt uzņēmuma nosaukumu loga labajā augšējā stūrī, kā arī atvieglotu 
darbu tiem, kuri strādā ar vairākiem uzņēmumiem vienlaicīgi, ir izveidota iespēja to redzēt cilnes nosaukumā. 

 

Palīga izvietojums 

Lai nodrošinātu visas ar atbalstu saistītās informācijas ērtāku atrašanu, rokasgrāmatu Palīgs ir pārvietots, un 
atrodams, nospiežot atbalsta izsaukšanas pogu loga apakšējā labajā stūrī. 

 

Ja atbalsta izsaukšanas poga ir noslēpta, rokasgrāmatai Palīgs ērti var piekļūt, izmantojot pieslēguma izvēlni: 

 

 


