
Valsts ieņēmumu dienests

Elektroniskās deklarēšanas sistēma
(EDS)



EDS - virtuālais klientu apkalpošanas centrs



Pieslēgšanās EDS

3

Lai piekļūtu EDS, pārlūkprogrammas adreses laukā norāda VID mājas lapas adresi -
http://www.vid.gov.lv

http://www.vid.gov.lv/


Kā reģistrēties un kļūt par EDS lietotāju

Ar iesniegumu

• Internets
• Internetbanka
• E-pasta adrese

• VID Klientu apkalpošanas 
centra apmeklējums

• E-pasta adrese
• Personu identificējošs 

dokuments (pase vai ID karte)

Tiešsaistē

eParaksts

• eParaksts
• eParaksts

Mobile



Kā pieslēgties EDS



Nodokļu maksātāju pārstāvniecības 
tiesības

Pēc veiksmīgas autentifikācijas izmantojot latvija.lv tehnisko risinājumu, EDS personām, kurām ir
vienpersoniskas tiesības pārstāvēt konkrētu nodokļu maksātāju automātiski tiek piešķirtas vai gadījumā, ja
pārstāvniecības tiesības ir beigušās noņemtas tiesības strādāt EDS, par to paziņojot starplapā [Izmaiņas
nodokļu maksātāju pārstāvniecības tiesībās].



Personas datu verifikācija

❑Pie pirmās ielogošanās lietotājam ir obligāti jāievada savus saziņas datus –
talruņa numuru un e-pasta adresi, kurus pēc tam jāverificē savā norādītajā e-
pastā.



EDS lietotāja vārds un parole

Spied «Mainīt» un 
ieraksti sevis izvēlētu 

lietotāja vārdu

Spied 
«Nomainīt 

paroli»



EDS paroles uzstādīšana



Gada ienākumu deklarācija 
(GID)



Gada ienākumu deklarācija 



Gada ienākumu deklarācija 



Jauna gada ienākumu deklarācijas forma



Vienkāršotā versija



Veidojas pārmaksa



Veidojas piemaksa



Detalizētā versija



Attaisnotie izdevumi



Kā pievienot čekus par attaisnotiem izdevumiem

EDS, ja čeka attēls ir saglabāts 
uz datora

Ar mobilās aplikācijas 
«Attaisnotie izdevumi» palīdzību





Kur var dabūt VID mobilās lietotnes?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exigenservices.vid.eds.declare

https://apps.apple.com/lv/app/attaisnotie-izdevumi/id1078715214

❑ Čeki automātiski pievienoti deklarācijai;

❑ Iesniegtie dati apskatāmi un labojami EDS;

❑ Čeki elektroniski tiek uzglabāti visu gadu;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exigenservices.vid.eds.declare
https://apps.apple.com/lv/app/attaisnotie-izdevumi/id1078715214


Kā reģistrēties?

Ar EDS lietotājvārdu un paroli

Ar savā EDS profilā atrodamo QR 
kodu



QR kods atrodams EDS sadaļā «Profils»

Kā atvērt mobilo aplikāciju



Kā lietot mobilo aplikāciju

Lietotnes pogas:

Opcijas – var atvērt ģimenes locekļu
sarakstu vai izrakstīties no lietotnes

Meklēšana – meklēt attēlu sarakstā

Pievienošana - pievienot jaunu attēlu
no galerijas vai fotografēt ar kameru

Kamera

Galerija

Aizvērt

Pievienot jaunu



Kā izmantot

1. Aizpildi prasītos 
datus

2. Atzīmē, ja sniedz 
čeku par savu ģimenes 
locekli

3. Spied «Saglabāt»



Kā pievienot čekus EDS

Šo veidu izmanto, ja pievienojamais dokuments ir saglabāts 
uz datora. 
Piemēram… maksājuma uzdevums no internetbankas, 
skanēts čeks u.t.t.

This Photo by Unknown 
Author is licensed under 
CC BY-ND

http://www.qualityengineersguide.com/5-tips-to-minimize-the-occurrence-of-non-conformance-ncr
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Vai čeks ir pievienots EDS

Atver EDS sadaļu 
«Attaisnotie izdevumi»

Pārbaudi, ja nepieciešams 
labo, vai dzēs!

Esi drošs, čeks tiks 
pievienots GID!



Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana 



Algas nodokļa grāmatiņa



Algas nodokļa grāmatiņa



Jaunā algas nodokļa grāmatiņa



EDS «Maksājumi»

❑ Katram nodoklim automātiski piesaistīts konta numurs
❑ Iespēja maksāt visu vai daļu no summas
❑ Apskatāma visu veikto maksājumu vēsture
❑ Var veikt maksājumu par citu/- citām personām



❑ Jāizvēlas poga "Izvēlēties citu" un jāatrod sev vēlamā persona, ievadot tās personas kodu, vārdu un uzvārdu vai 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (NMR kods);

❑ Jāizvēlas attiecīgais nodokļu maksātājs… ;

❑ Izvēlas maksājuma veidu, ievada maksājamo summu un veic maksājumu, nospiežot pogu “Apmaksāt”, kas būs 
aktīva tiklīdz tiks ievadīta maksājamā summa;



Dalīšanās ar EDS izziņu

❑ Jāizvēlas poga "NOSŪTĪT IZZIŅAS DATUS" un jāatrod sev vēlamā persona, ievadot tās personas kodu, vārdu un uzvārdu vai 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (NMR kods);

❑ Jāizvēlas attiecīgais nodokļu maksātājs… ;



❑ Jāizvēlas poga "Izvēlēties citu" un jāatrod sev vēlamā persona, ievadot tās personas kodu, vārdu un uzvārdu vai 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (NMR kods);

❑ Jāizvēlas attiecīgais nodokļu maksātājs… ;

❑ Spiež pogu «Sūtīt»;

❑ Sūtīto izziņu nodokļu maksātājs saņems savā sadaļā «Sarakste ar VID»



SAZINIES AR VID



Telefoniska identifikācija



Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem

❑ Izveidot jaunu - jauna deklarācija;
❑ Jāaizpilda visa nepieciešamā informācija;
❑ Par sistēmu - Lietošanas noteikumi un lietošanas rokasgrāmata;
❑ Manas deklarācijas - visas Jūsu iesniegtās muitas deklarācijas;

Papildus informācija - https://www.vid.gov.lv/lv/pasta-sutijumi
Kontakti:
+37167120000; Customs@vid.gov.lv

https://www.vid.gov.lv/lv/pasta-sutijumi


Virtuālais asistents «Toms»

Atsauksmes variet sūtīt uz virtualais.asistents@vid.gov.lv

Tēmas:
1. Mani attaisnotie izdevumi;
2. Algas nodokļu grāmatiņa;
3. Gada ienākumu deklarācija;
4. Saimnieciskā darbība;
5. Elektroniskās deklarēšanas sistēma
6. U.c.

mailto:virtualais.asistents@vid.gov.lv


Video pamācības

https://www.vid.gov.lv/lv/buj

https://www.vid.gov.lv/lv/mobilas-lietotnes

https://www.vid.gov.lv/lv/mobila-lietotne-
attaisnotie-izdevumi-vienkarsakai-gada-
ienakumu-deklaracijas-iesniegsanai

https://www.vid.gov.lv/lv/attaisnotie-izdevumi

https://www.vid.gov.lv/lv/buj
https://www.vid.gov.lv/lv/mobilas-lietotnes
https://www.vid.gov.lv/lv/mobila-lietotne-attaisnotie-izdevumi-vienkarsakai-gada-ienakumu-deklaracijas-iesniegsanai
https://www.vid.gov.lv/lv/attaisnotie-izdevumi


Paldies par uzmanību


