4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Deklarācija par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas
ar lauksaimniecisko darbību
1. Informācija par klientu
(Aizpildīt drukātiem burtiem)
Vārds
Uzvārds
Personas kods

-

Firma (nosaukums)
Reģistrācijas numurs
LAD klienta reģistrācijas numurs
Mobilā vai fiksētā tālruņa numurs
E-pasta adrese
Gads, par kuru sniegta informācija

Nr.
p. k.

Darbinieka
personas
kods

Vārds,
uzvārds

1

2

3

Aprēķinātās
Darba
darba devēja
alga
valsts sociālās
pirms
apdrošinānodokļu
šanas
nomaksas
obligātās
(euro)
iemaksas
(euro)
4

5

Uzņēmējdarbības
riska
valsts
nodeva
(euro)

Nostrādāto
stundu
skaits,
veicot
lauksaimniecisku
darbību

Ar
darbaspēka
algošanu
saistītie
izdevumi
(4 + 5 + 6)

6

7

8

Gadā kopā
Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
Datums
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.

2 0 1 5 .

Paraksts

2
2. Deklarācijā minēto terminu skaidrojums un deklarācijas aizpildīšanas kārtība
Lauksaimnieciskā darbība ir savā saimniecībā veikta darbība:
 lauksaimniecības produktu* ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana,
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un turēšana lauksaimniecības nolūkā;
 savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu* pārstrāde, ja ar šādu
produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*.
* Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību
1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna. Lauksaimniecības
produkti nav arī tie produkti, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada
16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams
dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK)
Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009, 1. pielikumā. Ieņēmumi no tiem jānorāda 1. postenī
"Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības".
Darba alga pirms nodokļu nomaksas ir alga pirms darba ņēmēja nodokļu nomaksas. 4. ailē
norāda darba ņēmējam par lauksaimniecisku darbību veikšanu izmaksātās darba algas, kā
arī par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķirtās naudas summu. Attiecīgā summa atbilst
veiktajam lauksaimnieciskās darbības apjomam periodā, par kuru tiek iesniegta šī deklarācija.
Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda darba devēji, kuriem
saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu
vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju, ja darba
devējs ir kredītiestāde, par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajiem darba devējiem saskaņā ar
Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.
Ar darbaspēka algošanu saistītos izdevumus aprēķina, saskaitot 4. ailē norādītās darba
algas, 5. ailē norādītās aprēķinātās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas un 6. ailē norādītās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas.
7. ailē norāda stundu skaitu, ko darba ņēmējs ir nostrādājis, veicot lauksaimniecisko
darbību.
Maksājuma samazinājums netiek piemērots summai par gadā kopā izmaksātajiem ar
darbaspēka algošanu saistītajiem izdevumiem (8. aile).
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