Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada
noteikumiem Nr.
PAZIŅOJUMA VEIDLAPA
par personas ienākumiem, naudas uzkrājumiem,
parādsaistībām un īpašumiem
Biedru naudas vai iestāšanās naudas iemaksas vai dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas gads
(no kalendāra gada sākuma līdz biedru naudas vai iestāšanās naudas iemaksas vai dāvinājuma
(ziedojuma) veikšanas dienai) un divi iepriekšējie kalendāra gadi (turpmāk – pārskata periods)
20__.gads, 20__.gads, 20__.gads

1.daļa – Dati par informācijas iesniedzēju
Vārds un uzvārds
Personas kods
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
1.1. Vai Jūs esat aizpildījis(-usi) un Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzis(-usi)
mantiskā stāvokļa deklarāciju?

Jā

Nē

1.2. Vai Jūs esat aizpildījis(-usi) un Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzis(-usi)
iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju par kādu no pārskata perioda gadiem
Par ________.gadu
________.gadu
________.gadu

Jā

Nē

1.3. Ja Jūs pārskata periodā esat kļuvis(-usi) par Latvijas rezidentu vai pārstājis(-usi) par tādu būt,
lūdzu, norādiet:
Ierašanās datums

.
diena

.
mēnesis

.
gads

Aizbraukšanas
datums

.
diena

.
mēnesis

.
gads

2.daļa – Ienākumi
2.1. Vai Jūs pārskata periodā esat guvis(-usi) ienākumus, kuri saskaņā ar likuma
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.pantu ir apliekami ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli un kuri nav deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā?

Jā

Nē

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kādu veidu ienākumus un kādā apmērā Jūs esat guvis(-usi)
pārskata periodā:
Ienākumu gūšanas vieta, veids
Summa (latos)
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Kopā
Piezīmes.
1. Par ienākumu gūšanas vietu uzskata ienākumu gūšanas avotu. Juridiskai personai norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru
un juridisko adresi, bet fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu.
2. Saimnieciskās darbības veicējiem norāda saimnieciskās darbības rezultātu (peļņu vai zaudējumus).
3. Pieprasīto informāciju nesniedz, ja attiecīgās ziņas ir norādītas Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajā valsts amatpersonas
deklarācijā.

2.2. Vai Jūs pārskata periodā esat guvis(-usi) ienākumus, kuri saskaņā ar likuma
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.pantu nav apliekami ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli un kuri nav deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā?

Jā

Nē

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kādu veidu ienākumus un kādā apmērā Jūs esat guvis(-usi)
pārskata periodā:
Mantiskā
Naudā
vērtībā
Ienākumu veids
saņemtie
saņemtie
Dāvanas no fiziskām personām
Stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, Ministru kabineta apstiprinātas biedrības
vai nodibinājuma līdzekļiem vai no to starptautisko izglītības vai sadarbības
programmu līdzekļiem, kurās līdzdalību ir apstiprinājis Ministru kabinets
Mantojums
Uzturnauda (alimenti)
Izložu un azartspēļu laimesti
Ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas
Ienākumi no personīgā īpašuma atsavināšanas
Ienākumi no vērtspapīru pārdošanas
Pabalsti
Citi ienākumu veidi

Kopā
Piezīmes.
1. Mantiskā veidā saņemtos ienākumus novērtē naudā, ņemot vērā attiecīgās mantas iegādes vērtību (ja tā nav zināma, –
mantas tirgus vērtību).
2. Norāda dāvanas, kuru vērtība pārsniedz 500 latu.
3. Norāda informāciju par pārdotajām vai citādi atsavinātajām akcijām, kapitāla daļām vai pajām.
4. Pieprasīto informāciju nesniedz, ja attiecīgās ziņas ir norādītas Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajā valsts amatpersonas
deklarācijā.

3.daļa – Īpašumi
Lūdzu, norādiet pārskata periodā iegādātos īpašumus, kuru vērtība vai iegādes cena pārsniedz 1000 latu
Iegādes
Summa,
Izdevumu veids
datums
valūta
Nekustamie īpašumi
Kustamie īpašumi (transportlīdzekļi, mākslas darbi, antīkas lietas,
juvelierizstrādājumi u.c.)
Vērtspapīri, akcijas, kapitāla daļas, pajas u.c.
Citi
Kopā
Piezīmes.
1. Uzrāda nekustamos īpašumus, kuri nav reģistrēti zemesgrāmatā, neatkarīgi no tā, kurā valstī tie atrodas.
2. Pieprasīto informāciju nesniedz, ja attiecīgās ziņas ir norādītas Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajā valsts amatpersonas
deklarācijā.
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4.daļa – Naudas uzkrājumi
Vai Jums pārskata perioda sākumā ir bijuši naudas uzkrājumi, kuri nav
deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā?

Jā

Nē

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet savus naudas uzkrājumus uz pārskata perioda sākumu:
Bezskaidrās naudas uzkrājumu
Bezskaidrās naudas
Valūtas
turētāja vai norēķinu kartes
uzkrājumu turētāja
Uzkrājumu veids Summa
veids
izdevēja nosaukums
reģistrācijas numurs
Bezskaidrās
naudas uzkrājumi
Skaidrās naudas
uzkrājumi
Kopā
Piezīmes.
1. Norāda naudas uzkrājumus Latvijas Republikā un ārvalstīs reģistrētajās kredītiestādēs.
2. Norāda naudas uzkrājumus, kas izveidojušies ieguldījumu fondos un privātajos pensiju fondos Latvijā un citās valstīs.
3. Norāda informāciju par personas dzīvības apdrošināšanas polisēm (saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu
uzkrāšanu).
4. Aizpildot rindu "Skaidrās naudas uzkrājumi", aizpilda tikai aili "Summa" un aili "Valūtas veids".

5.daļa – Parādsaistības
5.1. Vai Jums ir noslēgti aizņēmuma, kredīta, ķīlas vai līzinga līgumi
(turpmāk – darījums), uz kuru pamata Jūs pārskata periodā esat
veicis(-kusi) maksājumus?

Jā

Nē

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, cik lielas aizņēmuma vai kredīta summas un no kādām personām
Jūs esat saņēmis(-usi) un/vai par kādu summu esat noslēdzis(-gusi) līzinga līgumu, norādot gadu:
Darījuma partneris
(fiziskai personai –
vārds un uzvārds;
juridiskai personai –
nosaukums un valsts)

Darījuma
datums

Darījuma partnera reģistrācijas
numurs vai personas kods

Darījuma
summa,
valūtas
veids

Darījuma
termiņš

Pārskata
periodā
atmaksātā
summa un
procenti

Kopā
Piezīme. Norāda darījumus, kuru summa pārsniedz 500 latu.

5.2. Vai Jūs pārskata periodā esat izsniedzis(-gusi) aizdevumus?

Jā

Nē

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet:
Persona, kurai
izsniegts aizdevums
Aizdevuma
Par izsniegto
Aizdevuma Personas, kurai izsniegts aizdevums,
Aizdevuma
(fiziskai personai –
summa,
aizdevumu
izsniegšanas
reģistrācijas numurs vai
atmaksas
vārds un uzvārds;
valūtas
maksājamie
datums
personas kods
termiņš
juridiskai personai –
veids
procenti (gadā)
nosaukums un valsts)

Kopā
Piezīme. Norāda aizdevumus, kuru summa pārsniedz 500 latu.
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6.daļa – Informācijas iesniedzēja apliecinājums
Ar parakstu apliecinu, ka ziņas par īpašumu, naudas uzkrājumiem, manām saistībām pret citām
personām un citu personu saistībām pret mani ir patiesas
Informācijas iesniedzēja paraksts

Datums

.

.
mēnesis

diena

.
gads

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informācijai pievienoti

lapām

dokumenti uz
skaits

skaits

Pievienotie dokumenti:
Dokumenta nosaukums

Datums

Numurs

7.daļa – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atzīmes
Informācija saņemta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā
Amatpersonas vārds, uzvārds, amats

Amatpersonas paraksts

Informācijas saņemšanas datums

.
diena

.
mēnesis

.
gads

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas citas atzīmes:

Piezīme. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersona šo daļu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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