
ATGŪSTI PĀRMAKSĀTOS NODOKĻUS

SAŅEM 
PAR:

Zobārstniecību Nepiemērotiem
atvieglojumiem

Izglītību Dzīvības 
apdrošināšanu

Pensiju 
fondiem

ZiedojumiemMedicīnu

Dators Internets LaiksMaksājumu apliecinošie
dokumenti

KAS 
NEPIECIEŠAMS?
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Pievieno maksājumu
apliecinošos
dokumentus

(saglabā oriģinālus)

3 mēnešu laikā 
VID pārbauda 

un atmaksā

Ieiet EDS
https://eds.vid.gov.lv

KĀDĀ VEIDĀ? 
IESNIEGŠANAS 
PROCESS

1 2 3

Ievada datus 
un iesniedz

Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātāji 
Latvijā

KAS VAR 
SAŅEMT?

NOKAD?

4



* 2. ailē izdevumi par izglītību; 3.ailē - izdevumi par ārstniecību; 5. ailē izdevumi par zobārstniecību vai operāciju
** Par katru ģimenes locekli aizpilda atsevišķu D4 pielikumu

*** LR reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem, reģistrētām organizācijām vai 
iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

D4, D BRĪVPRĀTĪGĀ GADA IENĀKUMA DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANA
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Norāda konta
nr. un aktuālo

kontaktinformāciju

Nospiež pogu 
“Pārbaudīt un 

saglabāt” 
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Pievērš uzmanību D lapas 21. un 22.rindai, 
kurā uzrādās  iemaksājamā (piemaksa) un 
atmaksājamā (pārmaksa) summa

Galvenajā izvēlnes
logā izvēlas 
“Dokumenti”

Darbības logā 
nospiež pogu 
“No veidlapas” 

1 2 3

No pieejamā saraksta izvēlas 
“Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa dokumenti”

4

567

Uzklikšķina uz
sadaļas “Gada

ienākuma deklarācija”

Izvēlas vajadzīgo
dokumenta

versiju

Atbild uz sistēmas
uzdotajiem

jautājumiem

“Iesniedzamā informācija” sadaļā “Pievienotie dokumenti”
 pievieno sagatavotos maksājumu apliecinošos 

dokumentus - čekus, kvītis, banku izdrukas

8

9

Atver sadaļu D1, uzklikšķinot
uz tā. Pārbauda norādīto 
informāciju
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Atver sadaļu D4, 
uzklikšķinot uz tā

Nospiež saiti “aizpildīt 
ar maniem datiem”

Atver sadaļu D, uzklikšķinot uz tā. D lapa
tiek aizpildīta automātiski, izmantojot

datus, kas ievadīti pārējās veidlapās
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8. rindā norāda ar 
dokumentiem apliecinātas 

summas par ziedojumiem  ***

9.1. rindā norāda 
privātos pensiju fondos 
izdarītās iemaksas

9.2. rindā norāda dzīvības 
apdrošināšanas prēmiju maksājumus 
(ar līdzekļu uzkrāšanu)

Kad deklarācija gatava 
iesniegšanai, nospiež 

pogu “Iesniegt”
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Saņem e-pastā ziņu 
par iesniegtā dokumenta

pieņemšanu vai noraidīšanu
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10.2

10.311.1

11.2 11.3

Atbilstošās ailēs norāda apliecinošo 
dokumentu kopsummu*

10.1

Ja vēlas iesniegt maksājumu apliecinošos
dokumentus par ģimenes locekļiem,
nospiež pogu “Pievienot personu” **

Pieslēdzas https://eds.vid.gov.lv
ar VID paroli vai Latvija.lv iespējām - 
ibanku, eID, eParakstu
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Ja sistēma paziņo par
kļūdām,

novērš tās

3 mēnešu laikā
saņem naudu
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