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2 Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības

Ievads
Ieņēmumi no darījumiem bez atlīdzības

Nr. Tēma

1 Definīcija

2 Pārvedumu uzskaite, praktiski piemēri

• Dotācijas

• Transferti

• Aktīvu saņemšana vispārējās valdības sektora 

struktūru ietvaros

• Ziedojumi un dāvinājumi

• Ārvalstu finanšu palīdzība

• Naudas sodi

• Citi pārvedumi

3
Nodokļu ieņēmumu uzskaite, praktiski 

piemēri

4 Informācijas uzrādīšana



Definīcija1



4

Definīcija
Kas ir ieņēmumi?

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības

Ieņēmumi ir:

saimnieciskie labumi, tai skaitā vērtības palielinājums vai

saistību vērtības samazinājums, ko saņem vai saņems budžeta

iestāde savā vārdā vai pildot funkcijas, un kas palielina pašu kapitālu.
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Definīcija
Darījumi ar atlīdzību un darījumi bez atlīdzības

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības

PiemēriPiemēri

► pakalpojumu sniegšana;

► preču pārdošana;

► u.c.

► nodokļi;

► transferti;

► u.c.

saimnieciskais darījums, kura

ietvaros viena puse saņem

aktīvu vai pakalpojumu, vai

izpilda saistības, un darījuma

otrai pusei pretī tieši nodod

atlīdzību, kuras patiesā vērtība

atbilst saņemtā aktīva vai

pakalpojuma patiesai vērtībai.

saimnieciskais darījums, kura

ietvaros viena puse saņem

aktīvu vai pakalpojumu vai dzēš

saistības, pretī nedodot

(nesaņemot) atlīdzību vai dodot

(saņemot) atlīdzību, kuras

patiesā vērtība neatbilst saņemtā

aktīva vai pakalpojuma vai

dzēsto saistību patiesai vērtībai.

Darījumi ar atlīdzību Darījumi bez atlīdzības
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Definīcija
Ieņēmumi darījumos bez atlīdzības

Ieņēmumi darījumos 
bez atlīdzības

Nodokļi Pārvedumi

Dotācijas
Aktīvu saņemšana 
vispārējās vadības 
struktūru ietvaros

Transferti
Ziedojumi 

un 
dāvinājumi

Ārvalstu 
finanšu 

palīdzība
Naudas sodi

Citi 
pārvedumi

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumi ir nākotnes saimniecisko labumu vai funkcijas

nodrošinājuma ieplūde no darījumiem bez atlīdzības,

izņemot nodokļus.

Definīcija
Pārvedumi

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Definīcija
Pārvedumi

Budžeta iestāde - pārveduma saņēmējs - iegūst kontroli pār

resursiem, ja resursi ir nodoti budžeta iestādei vai ja budžeta

iestādei ir izpildāma prasība pret pārveduma veicēju.

Visiem pārvedumu veidiem raksturīga vienota pazīme – ar

pārvedumu starpniecību resursi no pārveduma veicējja tiek

nodoti budžeta iestādei (pārveduma saņēmējs) bez līdzvērtīgas

vērtības nodrošināšanas starp saņemto un nodoto resursu, un tie

nav nodokļi.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Definīcija
Nodokļu ieņēmumi

Nodokļi ir saimnieciskie labumi, kas ietver budžeta iestāžu

saņemtos vai saņemamos maksājumus saskaņā ar spēkā

esošajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu ieņēmumus valstij

un pašvaldībām.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības



10

Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr.87 «Grāmatvedības uzskaites

kārtība budžeta iestādēs» nosaka kārtību:

► Valsts ieņēmumu dienestam – tā administrēto nodokļu, nodevu un citu

tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu uzskaitei.

!

Definīcija
Nodokļu ieņēmumi

Noteikumi neattiecas uz:

valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 
administrēto nodokļu un nodevu ieņēmumu uzskaiti;

nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu uzskaiti;

valsts un pašvaldību administrēto nodevu ieņēmumu uzskaiti un 
citu maksājumu valsts budžetā ieņēmumu uzskaiti, izņemot nodevas, ko 
uzskaita Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Definīcija

Vispārējie ieņēmumu atzīšanas kritēriji

Budžeta iestāde ieņēmumus atzīst, ja tiek izpildīti šādi kritēriji:

ir ticams, ka budžeta iestāde saņems ar darījumu saistītos

saimnieciskos labumus

un

ieņēmumu summu var ticami novērtēt.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Definīcija

Vispārējie aktīvu atzīšanas kritēriji

Par aktīviem atzīst resursus, ko pagātnes notikumu rezultātā kontrolē

budžeta iestāde un kuru vērtību var ticami novērtēt, un no kuriem nākotnē

var sagaidīt saimnieciskos labumus vai ar kuriem var nodrošināt budžeta

iestādes (valsts, nozares vai pašvaldības) funkciju vai deleģēto uzdevumu

izpildi:

izmantojot preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai;

iznomājot citām personām;

izmantojot administratīvām vajadzībām;

īstenojot valsts un pašvaldību politiku un nodrošinot valsts un

pašvaldību budžeta vajadzības.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Definīcija

Vispārējie aktīvu atzīšanas kritēriji

Pagātnes notikums, kura rezultātā izveidojas kontrole pār aktīvu, ir:

► aktīva saņemšanas, iegādes, izveidošanas vai cita darījuma rezultātā;

► apliekams notikums;

► apstiprināts tiesību akts, kura rezultātā gūto ieņēmumu saņemšana ir

droši ticama.

Nodokļi

Budžeta iestādei ir kontrole pār aktīvu, ja tā savu mērķu sasniegšanai var lietot

aktīvu vai gūt no tā labumu kādā citā veidā un var liegt vai kā citādi regulēt

trešo personu piekļuvi šādam labumam.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Vai saņemtie resursi atbilst aktīva 

definīcijai un aktīva atzīšanas 

kritērijiem?

Vai darījums ir bez atlīdzības?

Vai budžeta iestādei pastāv saistības 

attiecībā uz saņemtajiem resursiem?

Atzīst uzkrājumus

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

Atzīst  aktīvu un ieņēmumus no 

darījuma bez atlīdzības

Atzīst:

• aktīvu un ieņēmumus tik lielā 

mērā, kādā netiek atzītas 

saistības; 

un

• saistības attiecībā uz budžeta 

iestādes pašreizējo pienākumu

Resursu saņemšanas sākums

Definīcija
Sākotnējās resursu ieplūdes analīze

Apsvērt nepieciešamību  sniegt 

informāciju finanšu pārskata 

pielikumā.

Apsvērt, vai tas ir darījums ar 

atlīdzību

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1032

„Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”

Piešķirtās atlaides un atvieglojumus uzskaita analītiski. 

Definīcija

Ieņēmumu uzskaites prasības

Budžeta iestāde ieņēmumus analītiski uzskaita atbilstoši

normatīvajos aktos budžeta klasifikāciju jomā noteiktajai budžeta

ieņēmumu klasifikācijai.

!

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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2
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Pārvedumu uzskaite
Pārvedumu uzskaites pamatprincipi

Pārvedumu rezultātā budžeta iestāde var atzīt:

finanšu aktīvus – naudas līdzekļus, finanšu ieguldījumus u.c.;

nefinanšu aktīvus – pamatlīdzekļus, krājumus u.c.

Aktīvus un ieņēmumus, kas atzīti pārveduma rezultātā, novērtē

atzīto aktīvu patiesajā vērtībā atzīšanas datumā

!

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Pārvedumu uzskaites pamatprincipi

Finanšu aktīvus novērtē:

nominālajā vērtībā, ja vien naudas vērtībai laikā nav būtiskas

ietekmes;

pašreizējā vērtībā, ko aprēķina, piemērojot diskonta likmi, kas uzrāda

ar attiecīgā aktīva turēšanu saistīto risku. Attiecas uz gadījumiem, ja

naudas vērtībai ir būtiska ietekme.

Diskonta likmi nosaka saskaņā ar Valsts kases publicēto likmi Valsts kases 

tīmekļvietnē.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Pārvedumu uzskaites pamatprincipi

Nefinanšu aktīvus novērtē to patiesajā vērtībā atbilstoši

visticamākajai aplēsei aktīva iegūšanas datumā.

Patiesā vērtība, atskaitot atsavināšanas (pārdošanas)

izmaksas, ir summa, kādu iespējams iegūt aktīva

atsavināšanas (pārdošanas) darījumā starp labi informētām,

savstarpēji ieinteresētām un nesaistītām personām.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Tipiskākie pārvedumu veidi

Pārveduma 

veids
Kad atzīst ieņēmumus? Kur atzīst ieņēmumus?

Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem

Asignējumu (dotāciju) 

piešķiršanas (saņemšanas)

dienā

Pamatdarbības ieņēmumos

Transferti

Atkarībā no transferta veida 

(apstiprinājuma saņemšanas 

dienā)

Pamatdarbības ieņēmumos

Naudas sodi
Naudas līdzekļu

saņemšanas dienā
Pamatdarbības ieņēmumos

Dāvinājumi,

ziedojumi

To saņemšanas, 

novērtēšanas vai vērtības 

apstiprināšanas dienā

Pārskata perioda 

pamatdarbības vai nākamo

periodu ieņēmumos

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Tipiskākie pārvedumu veidi

Pārveduma 

veids
Kad atzīst ieņēmumus? Kur atzīst ieņēmumus?

Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem

Asignējumu (dotāciju) 

piešķiršanas (saņemšanas)

dienā

Pamatdarbības ieņēmumos

Transferti

Atkarībā no transferta veida 

(apstiprinājuma saņemšanas 

dienā)

Pamatdarbības ieņēmumos

Naudas sodi
Naudas līdzekļu

saņemšanas dienā
Pamatdarbības ieņēmumos

Dāvinājumi,

ziedojumi

To saņemšanas, 

novērtēšanas vai vērtības 

apstiprināšanas dienā

Pārskata perioda 

pamatdarbības vai nākamo

periodu ieņēmumos

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Pārvedumu uzskaites pamatprincipi

Tiesību aktā ietvertais noteikums atbilst nosacījumam, ja vienlaikus:

Budžeta iestāde izvērtē, vai tiesību aktos, saskaņā ar kuriem darījumā bez

atlīdzības ir saņemti resursi, ir iekļauti nosacījumi attiecībā uz to, kā

saņēmējam jālieto saņemtie resursi, un kas izpildāmi juridisku un

administratīvu procesu ietvaros.

tas ietver preču vai pakalpojumu

aprakstu un daudzumu, termiņu

attiecīgās darbības veikšanai un resursu

devēja uzraudzības pasākumus pār

saņēmējam noteiktā pienākuma izpildi;

saņēmējam resursi jālieto 

noteiktā veidā*

*minētā nosacījuma pārkāpšanas gadījumā saņēmējam resursi jānodod atpakaļ

resursu devējam. Izvērtējot šo kritēriju, ņem vērā budžeta iestādes iepriekšējo pieredzi

līdzīgos darījumos vai ar to pašu darījumu partneri. Ja šādas pieredzes budžeta iestādei

nav, uzskata, ka šis noteikums ir nosacījums.

!

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības



23

Pārvedumu uzskaite
Pārvedumu uzskaites pamatprincipi

Pārvedumi bez 

noteikuma

Pārvedumi ar noteikumu
Pārvedumi ar nosacījumu Pārvedumi ar 

ierobežojumu

 nav specifiska regulējuma

attiecībā uz pārveduma

izmantošanas veidu;

 nav specifisku prasību, ka

pārvedumu saņemošā budžeta

iestāde rīkosies vai darbosies

kādā noteiktā veidā.

 noteiktas prasības attiecībā uz konkrētā

pārveduma izlietojuma veidu, mērķiem;

 paredzēts ārējos tiesību aktos, ko nav

izdevusi budžeta iestāde vai tās kontrolēta

budžeta iestāde;

 īstenojams tiesiskā vai administratīvā

procesā;

 nosaka prasību atmaksāt vai atgriezt

piešķirto pārvedumu gadījumos, kad tas

nav izmantots saskaņā ar noteikumiem

 noteikti ierobežojumi attiecībā

uz pārveduma izlietojuma

veidu, mērķiem;

 paredzēts ārējos tiesību

aktos, ko nav izdevusi

budžeta iestāde vai tās

kontrolēta budžeta iestāde;

 īstenojams tiesiskā vai

administratīvā procesā;

 neparedz prasību atmaksāt

vai atdot pārvedumu

gadījumos, kad tas nav

izmantots atbilstoši.

Atzīšana un uzskaite
 atzīst aktīvu un ieņēmumus

pārveduma saņemšanas brīdī

 atzīst aktīvu un saistības pārveduma

saņemšanas brīdī;

 nodrošina saistību uzskaiti līdz mērķa

sasniegšanai;

 ieņēmumus atzīst brīdī, kad nosacījumi

izpildīti - pārskata periodā, kurā saistības

dzēstas.

 atzīst aktīvu un ieņēmumus

pārveduma saņemšanas

brīdī;

 atklāj finanšu pārskatā

informāciju par būtiskiem

ierobežojumiem

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Pārvedumu uzskaites pamatprincipi

Budžeta iestāde, saņemot aktīvu darījumā bez atlīdzības, atzīst saistības, ja ar

saņemšanu saistītajos tiesību aktos ir ietverts nosacījums un:

► pastāv iespēja, ka nosacījuma izpildei būs nepieciešams resursu izlietojums;

► nosacījuma izpildei nepieciešamo resursu summu var ticami aplēst.

D 1100 Nemateriālie ieguldījumi

D 1200 Pamatlīdzekļi

D 2600 Naudas līdzekļi

K 5000 Saistības

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ieņēmumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uzskaita dienā, kad

naudas līdzekļi saņemti budžeta iestādes kontā Valsts kasē vai saņemti

pašvaldības kontā kredītiestādē.

Atbildīgais grāmatvedis saskaņā ar Valsts kases konta izrakstu iegrāmato

saņemto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, sadalot to atbilstoši budžeta

ieņēmumu klasifikācijas kodiem un attiecīgi palielinot naudas līdzekļus un

ieņēmumus.

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 

vai citās institūcijās

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Gada beigās:

Budžeta iestāde, kas izpilda valsts budžetu, valsts budžeta

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atlikumus salīdzina ar

Valsts kases apstiprināto kontu kopsavilkuma pārskatu.1
Valsts kase normatīvajos aktos noteiktajos termiņos slēdz

iepriekšējā saimnieciskajā gadā neizmantotos valsts budžeta

asignējumus, attiecīgi samazinot piešķirto dotāciju no

vispārējiem ieņēmumiem par slēdzamo asignējumu apjomu.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Ieņēmumu samazinājumu attiecībā uz piešķirtās dotācijas no

vispārējiem ieņēmumiem samazinājumu par slēdzamo asignējumu

apjomu uzskaita dienā, kad naudas līdzekļi samazināti attiecīgajā

budžeta iestādes kontā Valsts kasē vai pārskaitīti no pašvaldības

konta kredītiestādē.

D 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 

vai citās institūcijās

Pārvedumu uzskaite
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Nosacījumi:

• Saskaņā ar apstiprināto finansēšanas plānu 2019.gadam budžeta

iestāde saņem no valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem

ieņēmumiem izdevumu segšanai 500 000 EUR apmērā.

• Finansēšanas plāns apstiprināts 21.12.2018.

• 07.01.2019. budžeta iestāde saņem minēto summu savā norēķinu

kontā.

Kad un kādi grāmatojumi budžeta iestādei 

jāveic attiecībā uz saņemto dotāciju?

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Pamatojoties uz Valsts kases konta izrakstu, budžeta iestāde savā

grāmatvedības uzskaitē atzīst saņemto dotāciju 07.01.2019. – dienā,

kad dotācija saņemta budžeta iestādes norēķinu kontā.

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai 

kredītiestādēs vai citās institūcijās

500 000 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 500 000 EUR

Atrisinājums:

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Transferti

Budžeta iestāde atzīst aktīvus un ieņēmumus no

transfertiem, ja tie atbilst aktīva un ieņēmumu atzīšanas

kritērijiem.

Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu

pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu segšanai, gan

pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības



31

Pārvedumu uzskaite
Transferti

Transfertu sadalījums:

Avansā saņemti transferti

Gadījumos, kad budžeta iestāde (transferta pārskaitītājs) 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu jomā vai 

attaisnojuma dokumentu par avansa pieprasījumu veic 

transferta pārskaitījumu avansā

Transferti ar pēcapmaksu

Gadījumos, kad transferti tiek faktiski pārskaitīti pēc

izmaksu apstiprināšanas

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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01.01.2019.                                            31.12.2019.

Budžeta iestāde saņem transfertu (avansā)

Budžeta iestāde veic transferta izlietojumu 2019.gadā

01.01.2019.                      31.12.2019.                31.01.2020.

Ja transferta izlietojumu apstiprina 2019.gadā vai līdz nākamā 

pārskata gada 31.janvārim

01.01.2019.                                           31.12.2019.
Budžeta iestāde atzīst pamatdarbības transferta ieņēmumus 2019.gadā -

pārskata gadā, kurā veikts apstiprinātais transferta izlietojums.

1

2

3

4

Pārvedumu uzskaite
Avansā saņemtais transferts

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības



33

01.01.2019.                                            31.12.2019.

Budžeta iestāde atzīst izdevumus 2019.gadā, par kuriem plānots 

saņemt transfertu

01.01.2019.                                            31.12.2019.

Ja izdevumus apstiprina pārskata gadā, budžeta iestāde atzīst 

pamatdarbības transferta ieņēmumus un prasības 

Budžeta iestāde samazina prasības naudas līdzekļu saņemšanas dienā

Ja izdevumus apstiprina līdz nākamā pārskata   

31.janvārim, budžeta iestāde 31.12.2019.

atzīst uzkrātos ieņēmumus un transferta ieņēmumus

Budžeta iestāde samazina uzkrātos ieņēmumus un atzīst prasības 

nākamajā pārskata gadā

1

2

3

Pārvedumu uzskaite
Transferti pēc izmaksu apstiprināšanas (pēcapmaksa)

01.01.2020. 31.01.2020.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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01.01.2019.                                            31.12.2019.

Budžeta iestāde atzīst izdevumus 2019.gadā, par kuriem plānots 

saņemt transfertu, vai veic saņemtā transferta izlietojumu

01.02.2020.                                            31.12.2020.

Ja transferta izlietojumu vai izdevumus par pārskata gadu 

apstiprina nākamajā pārskata gadā pēc 31.janvāra

01.01.2020.                                                            31.01.2020.

Transferta ieņēmumus atzīst nākamajā pārskata gadā

kā pārējos iepriekšējo gadu ieņēmumus (konts 8753)

1

2

3

2019.gada pārskata zembilancē budžeta iestāde uzrāda informāciju par
pārskata gada beigās neapstiprinātajiem transferta izdevumiem, kas
attiecas uz pārskata gadu

Pārvedumu uzskaite
Ja transferta izlietojums vai izdevumi apstiprināti pēc 31.01.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Transferti

Ja budžeta iestāde transferta pārskaitījumu saņem avansā (pirms

transferta izlietojuma), tā naudas līdzekļu pārskaitījuma dienā atzīst

saistības par avansā saņemto transfertu:
D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs vai citās 

institūcijās

K 5930 Avansā saņemtie transferti

D 5930 Avansā saņemtie transferti

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Pārskata perioda laikā, atbilstoši attaisnojuma dokumentiem par

attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, atzīst transferta

pamatdarbības ieņēmumus un samazina saistības par avansā

saņemto transfertu:

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Budžeta iestāde atzīst pamatdarbības transferta ieņēmumus pārskata

gadā, kurā veikts apstiprinātais transferta izlietojums, ja izlietojums

apstiprināts pārskata gadā vai līdz nākamā pārskata gada

31.janvārim (ieskaitot).

D 5930 Avansā saņemtie transferti

K 8753 Transfertu ieņēmumi, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata 

gadiem

Pārvedumu uzskaite
Transferti

!
Ja transferta izlietojumu apstiprina pēc nākamā pārskata gada 31.janvāra, 

budžeta iestāde atzīst transferta ieņēmumus kā pārējos iepriekšējo gadu 

ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā apstiprināts transferta izlietojums un 

samazina saistības:

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības



37

Piemērs

Budžeta iestāde 2018.gada laikā veikusi transferta izdevumus 200 000 EUR

apmērā, attiecībā uz kuriem izlietojums no transferta sniedzēja puses

apstiprināts 2019.gada 1.februārī. Budžeta iestāde uzrāda informāciju

2018.gada finanšu pārskata zembilancē par transferta ieņēmumiem 200

000,00 EUR apmērā, kas tiks iekļauti 2019.gada finanšu pārskatā.

Pārskata gada beigās zembilancē uzrāda transferta izlietojuma

kopsummu pārskata gadā, attiecībā uz kuru transferta ieņēmumi

atzīstami nākamajos pārskata gados.

Pārvedumu uzskaite
Transferti

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Ja budžeta iestāde saņems transfertu pēc izmaksu veikšanas

(pēcapmaksa) un attiecīgos izdevumus apstiprina līdz nākamā

pārskata gada 31.janvārim (ieskaitot), un transferta pārskaitījums vēl

nav saņemts, budžeta iestāde pārskata gada beigās atzīst uzkrātos

ieņēmumus un transferta izdevumus:

D 2360 Uzkrātie ieņēmumi

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs vai

citās institūcijās

K 2300 Īstermiņa prasības

Pārvedumu uzskaite
Transferti

Naudas līdzekļu pārskaitījuma dienā budžeta iestāde

attiecīgi samazina uzkrātos ieņēmumus:

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Ja budžeta iestāde pārskata gadā ir veikusi attiecīgos izdevumus,

kurus apstiprina pēc nākamā pārskata gada 31.janvāra, un transferta

pārskaitījums vēl nav saņemts, budžeta iestāde atzīst transferta

ieņēmumus kā pārējos iepriekšējo gadu ieņēmumus pārskata gadā,

kurā apstiprināti attiecīgie izdevumi, un atzīst prasības:

D 2300 Īstermiņa prasības

K 8753 Transfertu ieņēmumi, kas attiecas uz iepriekšējiem 

pārskata gadiem

Pārvedumu uzskaite
Transferti

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Piemēra apraksts:

Valdība piešķir pašvaldībai transfertu autoceļu infrastruktūras

uzlabošanai. Transfertam ir definēti īpaši nosacījumi, nosakot tās

izlietojumu pilsētas tranzīta ielu uzturēšanai, tas jāizmanto pārskata gadā

un nosacījuma neizpildes gadījumā tas jāatgriež budžetā.

Kad un kādi grāmatojumi budžeta iestādei 

jāveic attiecībā uz saņemto transfertu?

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Atrisinājums (1):

Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Ņemot vērā transferta nosacījumu, tā saņemšanas dienā pašvaldība

atzīst naudas līdzekļu palielinājumu un saistības attiecībā uz

transferta izpildi.

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 

vai citās institūcijās

K 5930 Avansā saņemtie transferti

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Atrisinājums (2):

Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Budžeta iestāde (pašvaldība) samazina saistības, kad

saņem apstiprinājumu par tiesību aktu ietvaros noteikto

nosacījumu izpildi (attaisnoti izdevumi).

D 5930 Avansā saņemtie transferti

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Aktīvu saņemšana vispārējās valdības sektora struktūru 
ietvaros

Ja budžeta iestāde bez atlīdzības no citas budžeta iestādes saņem
ilgtermiņa ieguldījumu, tā:

atzīst tā sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju) un ieņēmumus no 
bezatlīdzības ceļā saņemtām vērtībām ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā vērtībā 
atbilstoši darījuma būtībai;

atzīst izdevumus no bez atlīdzības saņemtām vērtībām un nākamo periodu 
ieņēmumus, ja iepriekšējā budžeta iestādē ilgtermiņa ieguldījuma vērtība sākotnēji 
uzskaitīta nākamo periodu ieņēmumos;

turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā 
lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši saņemtai informācijai no iepriekšējās budžeta 
iestādes par ilgtermiņa ieguldījumu;

ilgtermiņa ieguldījuma vērtības uzskaita tajā uzskaites kategorijā, kuru norādījusi 
iepriekšējā budžeta iestāde. Ja nepieciešams, minētās vērtības pārklasificē 
atbilstoši budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā noteiktajām prasībām;

atzīst izdevumos līdzdalības daļu un finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerves 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Saņemto aktīvu sākotnēji atzīst vērtībā, kādā tas uzskaitīts budžeta iestādē,

kas šo aktīvu nodeva.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Aktīvu saņemšana vispārējās valdības sektora struktūru 
ietvaros

krājumu vērtību un ieņēmumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām vērtībām 

atbilstoši saņemtai informācijai par krājumiem un darījuma būtībai;

krājumu vērtību un nākamo periodu ieņēmumus, ja iepriekšējā budžeta iestādē 

krājumu vērtība sākotnēji uzskaitīta nākamo periodu ieņēmumos;

krājumu vērtību tajā uzskaites kategorijā (kontā), kuru norādījusi iepriekšējā 

budžeta iestāde, izņemot speciālo militāro inventāru. Ja nepieciešams, minētās 

vērtības pārklasificē atbilstoši budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībai. 

Ja budžeta iestāde saņem bezatlīdzības ceļā krājumus, kurus iepriekšējā budžeta 

iestāde uzskaitījusi kontu grupā 2170 "Speciālais militārais inventārs un speciālā 

militārā inventāra izveidošana", tā krājumu vērtību atzīst krājumu ekonomiskai 

būtībai atbilstošā uzskaites kategorijā (kontā).

Ja budžeta iestāde bez atlīdzības no citas budžeta iestādes saņem

krājumus, tā grāmatvedības uzskaitē atzīst:

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Aktīvu saņemšana vispārējās valdības sektora struktūru 
ietvaros

Budžeta iestāde, kas saņem ilgtermiņa ieguldījumu vispārējās

valdības struktūru ietvaros, savā grāmatvedības uzskaitē atzīst

saņemtā ilgtermiņa ieguldījuma sākotnējo vērtību, nolietojumu

(amortizāciju) un ieņēmumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām

vērtībām ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā vērtībā atbilstoši darījuma

būtībai un atbilstoši budžeta iestādei, kas nodevusi ilgtermiņa

ieguldījumu, sniegtai informācijai par ilgtermiņa ieguldījuma uzskaiti.

D 1200 Pamatlīdzekļi

K 1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums

K 8410 Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības



46

Pārvedumu uzskaite
Aktīvu saņemšana vispārējās vadības struktūru ietvaros

Ja budžeta iestāde, kas nodevusi ilgtermiņa ieguldījumu, sākotnēji

ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitījusi nākamo periodu ieņēmumos,

budžeta iestāde, kas saņēmusi ilgtermiņa ieguldījumu, atzīst nākamo

periodu ieņēmumu palielinājumu un izdevumus no saņemtām

vērtībām.

D 8420 Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības

K 5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmum un saņemtie avansa 

maksājumi 

Budžeta iestāde, kas saņēmusi ilgtermiņa ieguldījumu, nodrošina

ilgtermiņa ieguldījuma nolietojuma uzskaiti atlikušajā lietderīgās

lietošanas laikā atbilstoši budžeta iestādei, kas nodevusi ilgtermiņa

ieguldījumu, sniegtai informācijai.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Ja budžeta iestāde, kas nodevusi krājumu, sākotnēji krājumu

uzskaitījusi nākamo periodu ieņēmumos, budžeta iestāde, kas

saņēmusi krājumus, atzīst nākamo periodu ieņēmumu palielinājumu un

izdevumus no bezatlīdzības ceļā saņemtām vērtībām.

Pārvedumu uzskaite
Aktīvu saņemšana vispārējās valdības sektora struktūru 
ietvaros

D 2100 Krājumi

K 8410 Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības

D 8420 Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības

K 5900 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un 

transferti

Saņemot krājumu no citas budžeta iestādes, budžeta iestāde, kas 

saņem krājumus, atzīst aktīvu un ieņēmumu palielinājumu.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības



48

Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Kad un kādi grāmatojumi budžeta iestādei

jāveic attiecībā uz saņemto pārvedumu?

Piemēra apraksts:

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu ir pieņemts lēmums ar

2013.gada 1.septembri reorganizēt budžeta iestādes padotībā esošo

valsts izglītības iestādi un nodot to pašvaldībai. Ministru kabineta

rīkojums paredz budžeta iestādei nodot pašvaldībai valsts nekustamo

īpašumu objektus – zemi un būves. Lai nodrošinātu materiālo vērtību

nodošanu un saņemšanu bezatlīdzības ceļā, uz rīkojuma pamata

izveidota reorganizācijas komisija veic materiālo un finanšu līdzekļu

inventarizāciju, nosakot mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī

nodrošina izglītības iestādes bilancē esošās mantas, saistību,

lietvedības un arhīva nodošanu pašvaldībai.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Atrisinājums:

Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Pašvaldība, saņemot pamatlīdzekli (zemi un būves), uzskaita

saņemto pamatlīdzekli atbilstošajā pamatlīdzekļu kategorijā, kurā

norādīti pamatlīdzekļi izglītības iestādes grāmatvedības uzskaitē

saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

Pašvaldība turpina aprēķināt būvju nolietojumu atlikušajā lietderīgās

lietošanas laikā atbilstoši saņemtai informācijai no izglītības iestādes.

D 1212 Nedzīvojamās ēkas

D 1214 Zeme zem būvēm

K 1291 Būvju uzkrātais nolietojums

K 8410 Ieņēmumi no saņemtām un nodotām 

vērtībām bez atlīdzības

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Mūzikas skola (atsevišķa budžeta iestāde) saņem klavieres no

pilsētas domes aktīva nodošanas darījumā vispārējās valdības

struktūru ietvaros.

Kādas darbības veic budžeta iestāde (mūzikas skola)?

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Grāmatojums – saņemtā ilgtermiņa ieguldījuma sākotnējā atzīšana:

D 1239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

K 1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

K 8410 Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ziedojumi un dāvinājumi

Aktīva novērtējumu veic:

budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija ja nepieciešams

pieaicinot attiecīgās jomas speciālistu;

budžeta iestādes atbildīgais attiecīgās jomas speciālists.

Sākotnējās atzīšanas brīdī dāvinājumus un ziedojumus, novērtē to

patiesajā vērtībā iegūšanas datumā. Patieso vērtību nosaka,

pamatojoties uz ar dāvinājuma un ziedojuma saņemšanu saistītiem

dokumentiem vai veicot to novērtējumu.

Dāvinājumi un ziedojumi ir privātpersonas brīvprātīga aktīvu, tai

skaitā naudas vai citu monetāro aktīvu, preču nodošana budžeta

iestādei ar vai bez izlietošanas noteikumiem.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ziedojumi un dāvinājumi

Saņemot kā ziedojumu naudas līdzekļus, budžeta iestāde to

saņemšanas dienā saskaņā ar norēķinu konta izrakstu atzīst naudas

līdzekļu un ieņēmumu palielinājumu.

D 2623 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ziedojumi un dāvinājumi

Budžeta iestāde atzīst aktīvu un ieņēmumus no saņemtā ziedojuma

vai dāvinājuma atbilstoši komisijas novērtēšanas aktā apstiprinātai

ziedojuma vai dāvinājuma vērtībai.

D 1000 vai 

2100

Ilgtermiņa ieguldījumi vai Krājumi

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Ziedojumus vai dāvinājumus natūrā – ilgtermiņa ieguldījumus vai

krājumus sākotnēji novērtē budžeta iestādes vadītāja apstiprināta

komisija vai atbildīgais speciālists.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ziedojumi un dāvinājumi

D 2623 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

K 5914 Nākamo periodu ieņēmumi par 

saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

D 5914 Nākamo periodu ieņēmumi par 

saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Pēc minētā nosacījuma izpildes, iestāde atzīst ieņēmumus no

saņemtā ziedojuma un samazina saistības:

Gadījumos, ja ziedojums vai dāvinājums ir saņemts ar nosacījumu

to izmantot konkrētam mērķim vai nodošanai tālāk citām budžeta

iestādēm (piemēram, ministrija saņem dāvinājumu, kuru paredzēts

nodot ministrijas padotības iestādēm), ziedojuma vai dāvinājuma

saņemšanas dienā atzīst saistības attiecībā uz mērķa (nosacījuma)

izpildi:

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

2019. gada 6.martā uzņēmums

ziedo universitātei 2 ha zemes

universitātes viesnīcas izbūvei.

Līgums nosaka, ka minētā zeme

ir izmantojama viesnīcas

izbūvei, bet neietver nosacījumu

atgriezt zemi gadījumā, ja

viesnīca netiek uzbūvēta.

Kad un kādi grāmatojumi budžeta iestādei jāveic 

attiecībā uz saņemto ziedojumu?

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Atrisinājums:

Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Atbilstoši aktīva atzīšanas kritērijiem universitāte atzīst zemi kā

aktīvu tajā periodā, kurā tā iegūst par to kontroli.

Zemi novērtē patiesajā vērtībā.

Universitāte atzīst ieņēmumus tajā periodā, kurā zemi atzīst par

aktīvu bilancē. Darījuma ietvaros nepastāv jebkādi ierobežojumi vai

nosacījumi saistību atzīšanai.

D 1210 Zeme un būves

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ārvalstu finanšu palīdzība (no nerezidenta)

Saņemot ārvalstu finanšu palīdzību, atzīst saistības, ja ar 

saņemšanu saistītajos tiesību aktos ir ietverts nosacījums un:

 pastāv iespēja, ka nosacījuma izpildei būs

nepieciešams resursu izlietojums;

 nosacījuma izpildei nepieciešamo resursu summu var

ticami aplēst.

Saistības atzīst arī par tāda nosacījuma izpildi, kas paredz

kāda notikuma neiestāšanos.

Budžeta iestāde atzīst ieņēmumus no ārvalstu finanšu 

palīdzības, ja saņemamā summa atbilst aktīva definīcijai un 

aktīva atzīšanas kritērijiem.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ārvalstu finanšu palīdzība

Saņemto finansējumu 

uzrāda budžeta iestādes 

bilancē no dienas, kad 

pārvedums atbilst 

aktīva atzīšanas 

kritērijiem - no dienas, 

kad nauda saņemta

budžeta iestādes kontā 

Valsts kasē vai 

kredītiestādē.

Ieņēmumus no 

ārvalstu finanšu 

palīdzības atzīst 

atbilstoši tiesību aktos 

noteiktā nosacījuma 

izpildei.

Katrā pārskata 

datumā budžeta 

iestāde novērtē 

saistības, ņemot vērā 

pārskata datumā 

nosacījuma izpildei 

nepieciešamo resursu 

summu.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ārvalstu finanšu palīdzība

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs vai citās 

institūcijās

K 5157 Ilgtermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu 

palīdzību

K 5917 Īstermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu 

palīdzību

Saņemot naudas līdzekļus budžeta iestādes kontā Valsts kasē vai 

kredītiestādē, finansējuma saņemšanas dienā atzīst naudas līdzekļu 

palielinājumu un saistības, attiecīgi nodrošinot detalizācijas pakāpi 

analītiskai ārvalstu finanšu palīdzības uzskaitei. 

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ārvalstu finanšu palīdzība

Saņemot apstiprinājumu par atzītajiem izdevumiem no saņemtās 

ārvalstu finanšu palīdzības, atzīst ieņēmumus un attiecīgi samazina 

iepriekš uzskaitītās saistības. 

D 5917 Īstermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu 

palīdzību

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ārvalstu finanšu palīdzība

Gadījumos, ja saņemtās ārvalstu 

finanšu palīdzības ietvaros konstatēti 

nepamatoti veikti izdevumi, kas 

saskaņā ar ārvalstu finanšu 

palīdzības piešķīrējas institūcijas 

lēmumu vai citu tiesību vai normatīvo 

aktu nosacījumiem ir jāatmaksā

atzīst saistības konstatēto nepamatoti

veikto izdevumu summas apmērā no

brīža, kad ir radušās saistības atdot

iepriekš minēto naudas līdzekļu summu.

Vienlaikus budžeta iestāde izvērtē

iepriekšējos periodos saņemto ārvalstu

finanšu palīdzību un izvērtē uzkrājumu

veidošanas nepieciešamību gadījumiem,

kad konstatēti nepamatoti veikti izdevumi

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

K 5000 Saistības*

*izvērtē, vai nav nepieciešams veidot uzkrājumus

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Ārvalstu finanšu palīdzība

Veicot nepamatoti veikto izdevumu atmaksu, maksājuma dienā

atzīst aktīvu (naudas līdzekļu) un saistību samazinājumu:

D 5000 Saistības

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai 

kredītiestādēs vai citās institūcijās

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

08.01.2018. budžeta iestāde 

noslēdz ārvalstu finanšu palīdzības 

līgumu, kas paredz piešķirt ārvalstu 

finanšu palīdzības finansējumu 2 

miljonu EUR apmērā jauna 

ūdensvada celtniecībai nākamo 

divu kalendāro gadu laikā. 

Kad un kādi grāmatojumi budžeta iestādei 

jāveic attiecībā uz saņemto ārvalstu 

palīdzību?

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Atrisinājums:

Budžeta iestāde atzīst:

• naudas līdzekļus finansējuma

saņemšanas brīdī.

Vienlaikus budžeta iestāde izvērtē

līguma noteikumus, lai identificētu,

vai pastāv nosacījums un

atzīstamas saistības.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Grāmatojums – atzīst naudas līdzekļu palielinājumu un ieņēmumus finansējuma 

saņemšanas brīdī, ja līgums neietver nekādu nosacījumu:

Grāmatojums – atzīst naudas līdzekļu palielinājumu un saistības finansējuma 

saņemšanas brīdī, ja līgums ietver nosacījumu attiecībā uz saņemto finansējumu, 

piemēram, izpildes nosacījums veikt 200 000 pieslēgumus pie ūdensvada. Pretējā 

gadījumā finansējums atgriežams finansējuma devējam:

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai 

kredītiestādēs vai citās institūcijās

2 000 000,00 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 2 000 000,00 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai 

kredītiestādēs vai citās institūcijās

2 000 000,00 EUR

K 5157 Ilgtermiņa saistības par saņemto ārvalstu 

finanšu palīdzību

2 000 000,00 EUR

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Naudas sodi

Piemēram

Naudas soda saņemšana tiek 

uzskatīta kā droši ticama, agrākajā 

no notikumiem, kad naudas līdzekļi 

tiek saņemti vai kad,  naudas soda 

maksātājs ir rakstiski apstiprinājis, 

ka veiks naudas soda samaksu.

Budžeta iestāde naudas sodus 

uzskaita zembilancē no dienas, 

kad tai rodas likumīgas tiesības 

iekasēt attiecīgo naudas sodu, bet 

bilancē – no dienas, kad naudas 

soda saņemšana ir droši ticama.

Budžeta iestāde atzīst ieņēmumus no naudas sodiem, kad

saņemamā summa atbilst aktīva definīcijai un aktīva atzīšanas

kritērijiem

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Naudas sodi

Budžeta iestāde naudas sodu aprēķina vai - piemērošanas dienā - uzlikto naudas

sodu uzskaita zembilancē, pamatojoties uz aprēķinu un/vai lēmumu, administratīvo

aktu vai citu attaisnojuma dokumentu, veicot šādu grāmatojumu:

D 9130 Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un kavējuma 

naudas

K 9xxx Zembilances pretkonts*  

* Zembilances pretkonts ir tehniskais konts, kurš nodrošina grāmatvedības uzskaites sistēmās

zembilances uzskaiti pēc divkārša ieraksta principa. Budžeta iestāde var izvēlēties arī citu

tehniskā konta lietošanu zembilances darījuma uzskaitei.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Naudas sodi

Gadījumos, kad uzliktā naudas soda maksājuma saņemšana

ir droši ticama, balstoties uz saņemtajiem naudas līdzekļiem -

ieņēmumus no naudas sodiem uzskaita dienā, kad saņemts

soda maksājums budžeta iestādes kontā Valsts kasē vai

kredītiestādes kontā.

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs vai 

citās institūcijās

vai

D 2300 Īstermiņa prasības

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Naudas sodi

Saņemot naudas soda maksājumu, budžeta iestāde

samazina zembilances prasības par iepriekš

zembilancē uzskaitīto sodu iekasētās maksājuma

apmērā un veic šādu grāmatojumu:

D 9xxxx Zembilances pretkonts

K 9130 Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda 

naudas un kavējuma naudas

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Naudas sodi

Gadījumos, kad uzliktā soda maksājuma saņemšana ir droši

ticama, piemēram, balstoties uz saņemto rakstisko apliecinājumu

no soda maksātāja, budžeta iestāde atzīst prasību par

saņemamo soda naudu un ieņēmumus un veic šādu

grāmatojumu:

D 2300 Īstermiņa prasības*

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

* ja sods nav atzīstams par droši ticamu pilnā apmērā, budžeta

iestāde to soda daļu (apmēru), kas nav atzīstama par droši

ticamu, uzskaita zembilancē

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Naudas sodi

Saņemot soda maksājumu, tā saņemšanas dienā budžeta iestāde atzīst naudas

līdzekļu palielinājumu un samazina iepriekš atzītās prasības par uzlikto sodu, un

veic šādu grāmatojumu:

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs vai 

citās institūcijās

K 2300 Īstermiņa prasības

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Valsts vides dienests kādu uzņēmumu atzīst par vainīgu nopietna kaitējuma 

videi nodarīšanā. Saskaņā ar Valsts vides dienesta lēmumu uzņēmumam ir 

jāveic sanācijas pasākumi nodarītā kaitējuma seku mazināšanai,  un jāmaksā 

soda nauda 12 000,00 EUR apmērā. Lēmums nav pārsūdzams, un uzņēmums 

ir apstiprinājis (rakstveidā) soda naudas nomaksu. Uzņēmumam ir stabils 

finansiālais stāvoklis, un tas var samaksāt piespriesto sodu. 

Kad un kādi grāmatojumi budžeta iestādei jāveic?

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Praktisks piemērs

Atrisinājums:

Budžeta iestāde aktīvus un ieņēmumus no saņemtā aktīva atzīst, ja aktīvs 

atbilst definētajiem aktīva atzīšanas kritērijiem – ir ticama aktīva saņemšana un 

aktīva vērtību var ticami novērtēt. Valsts vides dienests uzrāda prasību un 

ieņēmumus savā finanšu pārskatā tajā periodā, kurā sods ir atzīts par ticamu.

D 2300 Īstermiņa prasības 12 000,00 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 12 000,00 EUR

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Citi pārvedumi

Budžeta iestāde atzīst aktīvus un 

ieņēmumus no citiem pārvedumu 

veidiem, ja pārvedums atbilst 

aktīva atzīšanas kritērijiem. 

Pie citiem pārveduma veidiem 

attiecināmi parādu dzēšana, 

mantojumi u.c.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Citi pārvedumi 

Budžeta iestāde atzīst aktīvu un ieņēmumus no

parādu dzēšanas gadījumos, kad kreditori atsakās

no tiesībām iekasēt budžeta iestādes parādu, to

attiecīgi dzēšot.

Valdība pieņem lēmumu par piešķirtā aizdevuma

dzēšanu pašvaldībai. Šajā gadījumā pašvaldība

atzīst ieņēmumus brīdī, kad iepriekš atzītās

saistības par saņemto aizdevumu ir dzēstas.

D 5000 Saistības

K 8530 Ieņēmumi no saistību dzēšanas

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Piemērs

Valdība piešķīra pašvaldībai aizdevumu 2 miljonu EUR apmērā ūdens attīrīšanas iekārtu

būvniecībai. Mainoties politikai, valdība pieņem lēmumu dzēst aizdevumu un uz

aizdevuma dzēšanu nav attiecināmi nekādi noteikumi. Lēmums par aizdevuma dzēšanu

pašvaldībai tiek paziņots rakstveidā, pievienojot dokumentālu apstiprinājumu par

aizdevuma dzēšanu. Pašvaldība, saņemot valdības vēstuli un dokumentālu

apstiprinājumu par aizdevuma dzēšanu, pārtrauc no aizdevuma izrietošo saistību

atzīšanu un uzrāda ieņēmumus tā perioda pārskatā, kurā saņemts apstiprinājums par

parāda dzēšanu.

D 5000 Saistības

K 8530 Ieņēmumi no saistību dzēšanas

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Citi pārvedumi

Mantojums ir pārvedums, kas veikts 

saskaņā ar mantojuma atstājēja 

testamenta vai citiem nosacījumiem. 

Pagātnes notikums, kas rada kontroli pār 

nākotnes saimniecisko labumu vai 

funkcijas nodrošināšanas ietverošiem 

resursiem iestājas, kad budžeta iestādei ir 

izpildāma prasība, piemēram, mantojuma 

atstājēja nāves gadījumā vai testamenta 

spēkā stāšanās brīdī.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Pārvedumu uzskaite
Citi pārvedumi

Budžeta iestādei jāizvērtē:

• vai mantojuma atstājēja novēlētais īpašums ir 

pietiekami liels, lai apmierinātu ar to saistītās prasības 

un izpildītu visus novēlējumus; 

• vai mantojuma tiesības ir neapstrīdamas, kā rezultātā 

var atzīt saņemto pārvedumu. (testamenta 

apstrīdēšana var ietekmēt aktīvu ieplūdes varbūtību)

Mantojumus novērtē saņemto vai saņemamo 

resursu patiesajā vērtībā. 

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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31.12.2021.– slēgums

Nokavējuma/soda naudas*

10.08.2021.

Veic maksājumu

20.02.2021.

Iesniedz deklarāciju –

300 000 EUR

19.02.2021.

Veic PVN maksājumu 

Grāmatvedības uzskaite pēc naudas plūsmas principa

Grāmatvedības uzskaite pēc uzkrāšanas principa

Atzīst naudas līdzekļu 

palielinājumu un  debitora 

samazinājumu vai saņemto 

avansu:

D Nauda 200 000

K Prasības/Saistības 200 000

Atzīst debitoru, nodokļu 

ieņēmumu palielinājumu => 

janvārī:

D Prasības

300 000

K Nodokļu ieņēmumi 300 000

Atzīst naudas līdzekļu 

palielinājumu un debitoru 

samazinājumu:

D Nauda 50 000

K Prasības 50 000

Aprēķina nokavējuma/soda 

naudas un uzskaita 

zembilancē un aprēķina 

vērtības samazinājumu 

(šaubīgiem parādiem)

D Zembilance:

Saņemamie līgumsodi 

un naudas sodi

D Izdevumi

K Prasību vērtības 

samazinājums

7 000

25 000

25 000

Nav grāmatvedības 

ieraksta

Ieraksts nodokļu uzskaites 

sistēmā

Nav grāmatvedības ieraksta

* Nodokļu uzskaites sistēmā 

aprēķināts jau no kavējuma 

brīža

Atzīst naudas līdzekļu 

saņemšanu:

D Nauda

K Nodokļu ieņēmumi

200 000

200 000

Daļējs maksājums

Atzīst naudas līdzekļu 

saņemšanu

D Nauda

K Nodokļu ieņēmumi

50 000

50 000

Nodokļu ieņēmumu uzskaite
Uzkrāšanas principa un naudas plūsmas principa salīdzinājums

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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31.12.2021.

BILANCE

D Naudas līdzekļi 250 000

Pārskats par finansiāliem rezultātiem

K Ieņēmumi 250 000

Uzkrājuma princips Naudas plūsmas princips

BILANCE

D Prasības

K Prasību vērtības 

samazinājums

50 000

25 000

D Naudas līdzekļi 250 000

Pārskats par finansiāliem rezultātiem

K Nodokļu ieņēmumi

D Izdevumi

300 000

25 000

Zembilance

Līgumsodi un naudas sodi 7 000

Nodokļu ieņēmumu uzskaite
Uzkrāšanas principa un naudas plūsmas principa salīdzinājums

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Saņemot deklarāciju, veic
grāmatojumu attiecinot uz
deklarācijas perioda pēdējo dienu
(piemēram, februārī iesniedz
deklarāciju par janvāri => attiecina uz
31.janvāri).

Februārī pārgrāmato uzkrātos
ieņēmumus uz prasībām.

Maksājuma saņemšanas
dienā atzīst naudas līdzekļu
palielinājumu un prasību
samazinājumu

1) Nodokļa korekcijas:

Grāmatvedības aplēses maiņas - koriģē
pārskata gada ieņēmumus un aktīvus.

Kļūdas gadījumā – jāizvērtē, vai būtiska.
Korekcijas un informācijas uzrādīšana
atbilstoši MK noteikumu prasībām

2) Nodokļu atvieglojumi/atbrīvojumi.

Pārskata gada beigās veic
nodokļu prasību izvērtējumu un
pārklasifikāciju

Nodokļa nokavējuma/soda
naudas – uzskaita zembilancē;

Prasību vērtības samazinājuma
izvērtēšana

Atzīst prasību

D 2340

K 2360

Atzīst uzkrātos ieņēmumus 

D 2360 un K 6000

D 2620

K 2340

Nodokļu ieņēmumu uzskaite
Nodokļu ieņēmumu uzskaites piemērs

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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Informācijas uzrādīšana

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

• Ieņēmumus un izdevumus, kas radušies 

darījumos bez atlīdzības pārskata periodā, 

pārskatā norāda saskaņā ar uzkrāšanas 

principu.

• Pārskatā uzrāda arī grāmatvedības aplēšu 

izmaiņu, darījumu klasifikācijas maiņas un 

iepriekšējo pārskata periodu kļūdu 

labojumu ietekmi.

• Nodrošina ieņēmumu uzrādīšanu atbilstoši 

institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem 

atbilstoši normatīvajiem aktu prasībām.

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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• ieņēmumiem pārskata perioda sākumā un beigās, kā arī izmaiņām pārskata

perioda laikā (absolūtajās vienībās un %);

• būtiskiem darījumiem vai notikumiem pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

un darījumiem, kas ir vienādi ar vienu miljonu EUR absolūtajā vērtībā vai lielāki;

• procentu ieņēmumiem;

• informāciju par citiem ieņēmumiem;

• citu informācija pārskatu lietotājiem.

Informācijas uzrādīšana

Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā

Grāmatvedības uzskaites principu aprakstā sniedz informāciju par 

ieņēmumu un izdevumu atzīšanu, kas rodas no darījumiem bez atlīdzības. 

Papildus budžeta iestāde pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem 

posteņu skaidrojumā sniedz informāciju par:

Valsts ieņēmumu dienests sniedz papildus informāciju V5.piezīmē “Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā 

administrēto uz valsts budžetu attiecināmu maksājumu rezultāts”

Ieņēmumu uzskaite darījumos bez atlīdzības
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