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NOLIKUMS
par Kārsavas novada pašvaldības
autotransporta izmantošanas un uzskaites kārtību
1. Nolikums par Kārsavas novada pašvaldības izmantošanas un uzskaites kārtību (turpmāk –
nolikums) nosaka Kārsavas novada pašvaldības (turpmāk-pašvaldības) lietošanā esošā
autotransporta izmantošanas un uzskaites kārtību un kārtību, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliek labumu, kas gūts, izmantojot pašvaldības vieglo pasažieru automobili personīgām
vajadzībām.
2. Nolikums ir saistošs pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata un
darba attiecību ilguma. Par pašvaldībai piederošo vai turējumā nodoto autotransporta līdzekļu
izmantošanu atbilstoši nolikumam atbild, pašvaldības iestāžu, pārvalžu vai pašvaldības
darbinieks,kā arī šo personu ģimenes kocekļi, kura atbildībā nodots autotransporta līdzeklis.
Pašvaldībā var tikt izmantotas autotransports, kas:
a) Ir pašvaldības īpašums-pamatlīdzeklis;
b) Tiek iznomāts vai patapināts no fiziskas personas;
c) Ir citu uzņēmumu īpašums. Šādā gadījumā autotransporta pakalpojumi tiek pirkti.
3. Katram autotransporta līdzeklim pašvaldībā tiek noteikta atbildīgā persona, kas ir atbildīga par šā
autotransporta līdzekļa uzturēšanu kārtībā.
4. Katram autotransporta līdzeklim pašvaldībā tiek noteikta degvielas patēriņa norma ziemai un
vasarai uz 100 km. Tiek sastādīts „Akts par degvielas patēriņa noteikšanu”.
5. Pašvaldības lietošanā esošais autotransporta izmantojams tikai pašvaldības funkciju veikšanai un
darba pienākumu pildīšanai.
Par darba brauciem tiek uzskatīti visi braucieni :

a) kas saistīti ar pašvaldības pamatdarbību,
b) sadarbības nolūkos Latvijā un ārpus Latvijas;
c) pēc preces, materiāliem pie vietējiem piegādātājiem;
d) kas saistīti ar dokumentu noformēšanu pašvaldības vajadzībām;
e) kas saistīti ar līgumu slēgšanu ar klientiem, piegādātājiem, u.c.;
f) kas saistīti ar komandējumiem, semināri;
g) braucieni uz banku ,VID u.c. iestādēm;
h) braucieni pēc vadītāja rīkojuma dažādu jautājumu risināšanai;
i) visa veida organizatoriskie darbi.
Autobusi pašvaldībā tiek izmantoti arī skolēnu pārvadājumiem.

Ārpus darba laika un brīvdienās autotransports izmantojams tikai darba pienākumu veikšanai
saskaņā ar pašvaldības vadītāja rīkojumu.
Pašvaldībā ar pašvaldības transportlīdzekļiem darbiniekam nav tiesību arī veikt attālumus no
dzīvesvietas uz darbu un atpakaļ. Izņēmuma gadījumos autotransportlīdzekļi personīgām
vajadzībām var tikt lietoti, par to iepriekš rakstiski vienojoties un sedzot konkrētās izmantošanas
izmaksas.
Darba braucieniem pašvaldības īpašumā ir šādas vieglās automašīnas:
FORD Tranzit , valsts numurs FN2110;
AUDI A6, valsts numurs FR7328
SEAT ALHAMBRA, vaksts numurs GO 6342;
HYUNDAI TUSCON, valsts numurs GT5274l;
MITSHUBISHI L-200, valsts numurs GZ 3263;
VW Transporter, valsts numurs FG 6070;
OPEL ASTRA, valsts numurs HC 9221;
VW SHARAN, valsts numurs FO 6774;
ŠKODA ROOBAS, valsts numurs HE 6660;
NISSAN, valsts numurs GJ 6117.
Pašvaldībā degviela tiek iegādāta izmantojot degvielas kartes ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.
Degvielas taloni pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem tiek izsniegti pret parakstu.
8. Lai tiktu uzskaitīts katra automobiļa faktiski nobrauktais kilometru skaits konkrētā mēnesī, tiek
noteikta sekojoša iekšējo attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība, dokumentējot katra
transportlīdzekļa izmantošanu. Par atskaites periodu tiek noteikts mēnesis. Katru mēnesi katram
transportlīdzeklim tiek noformēta ceļazīme(Pielikumā) vai maršruta lapa (Pielikumā), tajā norāda
spidometra rādījumu noteiktā atskaites perioda mēneša sākumā un beigās,nobraukto kilometru
skaits, braucienu maršruti, braucienu sākuma un beigu laiki, izlietotā degviela, norakstītā
izdevumos degvielas iegādes summa. Ceļazīmes un atskaites ar parakstu apstiprina pašvaldības
vadītājs. Ceļazīmes un čekus par degvielas saņemšanu pašvaldības grāmatvedībā par tekošo mēnesi
iesniedz līdz nākamā mēneša 10. datumam, kuras pārbauda atbildīgais grāmatvedis un iegrāmato
grāmatvedības reģistros. Ceļazīmju numerācija veicama no katra pārskata gada sākuma visām
pašvaldības automašīnām.
9. Lai degviela tiktu identificēta ar konkrētu automobili, kas iegādāto degvielu patērē, tiek noteikta
sekojoša degvielas iegādi apliecinošo dokumentu uzskaites kārtība. Degvielas uzskaite tiek veikta
pa atbildīgajām personām un automašīnām.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
7.

Labuma, kas gūts izmantojot pašvaldības
vieglo pasažieru automobili personīgajām vajadzībām
aplikšana ar nodokli un grāmatvedības uzskaites kārtība
10. Ja pašvaldībai piederošo ( lietošanā atrodošos ) automobili, darbinieks izmanto privātajām
vajadzībām, tiek noteikta sekojoša faktiski patērētā degvielas daudzuma un tā vērtības
dokumentēšanas kārtība.
11. Labuma guvējs ir:
a) Darbinieks;
b) Persona, kas pilda dienesta un amata pienākumus;

c) Persona, kas pilda pienākumus amatā, kurā persona iecelta pamatojoties uz pašvaldības
domes lēmumu;
d) Šajā punktā noteikto personu ģimenes locekļi – vecāki, vecvecāki, laulātais, bērni un
mazbērni.

Par labuma guvēju uzskata arī tādu šā nolikuma 9.1. minēto personu, kura
personīgajām valadzībām izmanto pašvaldībai piederošu vai pašvaldības rīcībā esošu
automobili ar šoferi.
12. Labums, kas gūts, izmantojot pašvaldības vieglo pasažieru automibili personīgām vajadzībām
(turpmāk-labums) (neatkarīgi, no nobraukto kilometru skaita )ir:

12.1. 40 latu mēnesī − elektromobiļiem un automobiļiem ar motora darba tilpumu līdz
1 500 cm3 (ieskaitot);
12.2. 70 latu mēnesī − automobiļiem ar motora darba tilpumu no 1 501 cm3 līdz 2 500 cm3
(ieskaitot);
12.3. 100 latu mēnesī − automobiļiem ar motora darba tilpumu no 2 501 cm3 līdz 3 500
3
cm (ieskaitot);
12.4. 150 latu mēnesī − pārējiem automobiļiem, tai skaitā automobiļiem, kuriem motora
darba tilpums nav norādīts Noteikumos minētajos dokumentos.
13.

Personīgajām vajadzībām izmantojamā transportlīdzekļa veidu un motora darba tilpumu nosaka
atbilstoši transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajai informācijai.

14.

Ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā motora darba tilpums nav norādīts, pašvaldība to
nosaka, pamatojoties uz transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sniegto
informāciju.

15.

Ja automobiļa motora darba tilpumu nav iespējams noteikt ne pēc transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecības, ne pēc transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sniegtās
informācijas, tad nosakot labumu šādam automobilim tiek piemērots gūtā labuma maksimālais
apmērs Ls 150.

16. Pašvaldība kalendāra mēneša beigās nosaka:
6.1. automobiļu skaitu, kuri attiecīgajā mēnesī izmantoti personīgajām vajadzībām,
6.2. labumu, kas gūts, izmantojot pašvaldības vieglo pasažieru automobili personīgajām
vajadzībām,
6.3. labuma sadalījumu starp labuma guvējiem.
17. Nosakot automobiļu skaitu, kuri izmantoti personīgajām vajadzībām, pašvaldība ņem
vērā labuma guvēja darba specifiku saistībā ar darba, dienesta vai amata pienākumu izpildi.
18. Ja vienu pašvaldībai piederošu vai rīcībā esošu automobili personīgajām vajadzībām
izmanto vairākas personas (labuma guvēji), tad gūtais labums tiek sadalīts starp labuma guvējiem.
Šādu sadalījumu (arī principus, pēc kādiem sadalījums tiek veikts) starp labuma guvējiem nosaka
pašvaldība ar atsevišķu rīkojumu.
Ja labumu gūst labuma guvēja ģimenes loceklis, tad gūto labumu attiecina uz pašu labuma
guvēju.
19. Ja labuma guvējs kompensē pašvaldībai izdevumus par automobiļa izmantošanu
personīgajām vajadzībām, tad par labumu no automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām
uzskata minētā labuma un pašvaldības samaksātās kompensācijas starpību (ja tā ir pozitīva).
Nodokļu aprēķināšana no gūtā labuma

18.

Labums, ko labuma guvējs saņem no pašvaldībai piederoša vai pašvaldības rīcībā esoša vieglā
pasažieru automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām, tiek pielīdzināts algota darba
ienākumiem.

19.

Ar nodokļiem apliekamajā ienākumā tiek ietverts labums, ko darbinieks (labuma guvējs) gūst
no pašvaldībai piederoša vai rīcībā esoša vieglā automobiļa izmantošanas personīgajām
vajadzībām.

20. No labuma, ko labuma guvējs gūst no pašvalsībai piederoša vai rīcībā esoša vieglā
automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām, ir ieturams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un
veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
21. Summas, par kurām samazinās darba ņēmēja ienākums sakarā ar nodokļu aprēķināšanu
no gūtā labuma no darba devējam piederoša vai darba devēja rīcībā esoša vieglā automobiļa
izmantošanas personīgajām vajadzībām, ir atkarīgas no gūtā labuma apmēra.
Automobiļa motora
darba tilpums (cm3)

Gūtais
labums

VSAOI
(24,09%)

Darba ņēmēja ienākuma
samazinājums
VSAOI (9%) IIN (26%)
Kopā

līdz 1500 un elektromobiļi

Ls 40

Ls 9,64

Ls 3,60

Ls 9,46

Ls 13,06

Ls 22,70

no 1501 līdz 2500

Ls 70

Ls 16,86

Ls 6,30

Ls 16,56

Ls 22,86

Ls 39,72

no 2501 līdz 3500

Ls 100

Ls 24,09

Ls 9,00

Ls 23,66

Ls 32,66

Ls 56,75

virs 3500 un ar nenorādītu
tilpumu

Ls 150

Ls 36,14

Ls 13,50

Ls 35,49

Ls 48,99

Ls 85,13

Nodokļi
kopā

Grāmatvedības uzskaites aprēķinu kārtība
nodokļa aprēķina gadījumā

1. Kārtība, kādā tiek aprēķināta un grāmatvedības reģistros uzrādīta starpība starp degvielas
vērtību, kas aprēķināta un mēnesī faktiski patērētās degvielas vērtību nosakāma pēc sekojoša
piemēra:
1.piemērs
Pašvaldība kalendārā mēneša sākumā apzina, ka viens no darbiniekiem darba devējam
piederošo automobili izmantos arī privātajām vajadzībām.
Tā kā darbinieks gūst labumu no darba devējam piederošā automobiļa, kura reģistrācijas
apliecībā uzrādīts motora darba tilpums 1497 cm³, tad gūtā labuma summa šim darbiniekam ir Ls
40.
Izgatavotājrūpnīcas noteiktā degvielas patēriņa norma pilsētas ciklā ir 5,0 litri uz 100 km.
Darba devēja noteiktā degvielas patēriņa norma uz 100 kilometriem atbilst izgatavotājrūpnīcas
noteiktajai degvielas patēriņa normai pilsētas ciklā.
Saskaņā ar spidometra rādījumiem darbinieks ar šo automobili mēnesī gan darba, gan
privātajām vajadzībām kopā nobraucis 3500 km.
Degvielas iegādes izdevumus apliecinošie dokumenti apliecina, ka mēnesī iegādāti 200 litri
degvielas par Ls 148 (bez PVN Ls 122,32, PVN 21% Ls 25,68) un mēneša vidējā degvielas cena

par
1
litru
ir
Ls
0,74
(bez
PVN
Ls
0,61,
PVN
21%
Ls 0,13).
Automobilim konstatēts degvielas atlikums mēneša sākumā 10 litri, kuru vērtība ir Ls 6,10
(bez PVN). Savukārt degvielas atlikums mēneša beigās ir 5 litri, kuru vērtība ir Ls 3,05 (bez PVN).
Tālākā rīcība sekojoša:
1) Grāmatvedības uzskaitē nodrošina degvielas iegādes izdevumu apliecinošo dokumentu
identificēšanu ar personīgām vajadzībām izmantoto automobili, degvielas iegādes izdevumus
apliecinošos dokumentus reģistrējot šim nolūkam iekārtotā sistemātiskā reģistrā – attiecīgā konta
apgrozījumā.
2) Automobiļa izmantotājs noformē iekšējo attaisnojuma dokumentu – ceļazīmi, kurā
norāda automobiļa mēnesī nobraukto kilometru skaitu un aprēķina degvielas patēriņu saskaņā ar
degvielas patēriņa normām, ņemot vērā faktiski nobraukto kilometru skaitu mēnesī:
3500 km : 100 km x 5,0 litri = 175 litri x Ls 0,61 (mēneša vidējā degvielas cena par 1 litru
bez PVN) = Ls 106,75
3) Pēc krājumu uzskaites datiem un mēneša laikā iegādātās degvielas daudzuma nosaka
faktiski patērēto degvielas daudzumu, ņemot vērā degvielas atlikumu vērtību mēneša sākumā un
mēneša beigās un aprēķina mēnesī patērētās degvielas vērtību:
10 litri + 200 litri – 5 litri = 205 litri
Ls 6,10 + Ls 122,32 – Ls 3,05 = Ls 125,37
2. Darījumu uzrādīšanai grāmatvedības reģistros lieto attiecīgos darījuma būtībai
paredzētos kontus. Grāmatvedības reģistros uzrāda katra darbinieka gūtā labuma apmēru, lai
nodrošinātu pārskatu sastādīšanu .
 Piemērs
Darbinieka mēneša alga ir Ls 500.
Darbinieks gūst labumu no darba devējam piederošā automobiļa ar motora darba tilpumu
no 2501 līdz 3500 cm3 izmantošanas personīgajām vajadzībām. Gūtā labuma summa Ls 100.
Mēneša neapliekamais minimums ir Ls 35.
 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķins
algai un gūtajam labumam.
Darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas:
Ls 500 + Ls 100 = Ls 600 x 9% = Ls 54
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas:
Ls 500 + Ls 100 = Ls 600 x 24,09% = Ls 144,54
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
Ls 600 – Ls 54 (VSAOI 9%) – Ls 35 (neapliekamais minimums) = Ls 511 x 26%
(iedzīvotāju ienākuma nodoklis) = Ls 132,86
2) Kopā aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un darba devēja un darba ņēmēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
Ls 54 + Ls 144,54 + Ls 132,86 = Ls 331,40
3) Darba ņēmējam faktiski izmaksājamā summa:
Ls 500 – Ls 54 (VSAOI 9% no darba algas un par gūto labumu) – 132,86 (IIN 26% no
algas un no gūtā labuma) = Ls 313,14
Pašvaldība darījumu uzrādīšanai grāmatvedības reģistros izvēlējies lietot šādus kontus:
 Bilances kontu shēmā:
 kontu grupas „Īstermiņa kreditori” kontu „Norēķini par darba algām”;
 kontu grupas „Īstermiņa kreditori” kontu „Norēķini par valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām”;
– kontu grupas „Īstermiņa kreditori” kontu „Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Grāmatvedība pamatojoties uz iekšējiem attaisnojuma dokumentiem par faktisko
automobiļu izmantošanu, tiek uzskaitīts darbinieku gūtais labums no darba devējam piederošo vai
darba devēja rīcībā esošo vieglo automobiļu izmantošanas personīgajām vajadzībām.
1) Aprēķināto darba algu grāmatvedībā uzrāda šādi:
D „Darbinieku algas”
Ls 500
K „Norēķini par darba algām”
Ls 500
2) Aprēķinātās darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9% no
darba algas un par gūto labumu grāmatvedībā uzrāda šādi:
D „Norēķini par darba algām”
Ls 54
K „Norēķini par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
Ls 54
3) Aprēķinātās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09% no
darba algas un par gūto labumu grāmatvedībā uzrāda šādi:
D „Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajās iemaksas”
Ls 144,54
K „Norēķini par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
Ls 144,54
4) Aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli 26% no darba algas un par gūto labumu
grāmatvedībā uzrāda šādi:
D „Norēķini par darba algām”
Ls 132,86
K „Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Ls 132,86
Pārskata sagatavošana un iesniegšana

1. Katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam VID tiek
iesniegts šāds pārskats „Pārskats par labumu, par kādu palielināts ar nodokli apliekamais ienākums
no darba devēja vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personīgām vajadzībām” (turpmāk –
pārskats), ja tas nepieciešams.
2. Pārskatā tiek uzrādīts:
1.rindā – darba devējam piederošo vai rīcībā esošo automobiļu skaits pārskata ceturksnī
(automobiļu maksimālais skaits ceturksnī),
- 2.rindā – darba devējam piederošo vai rīcībā esošo automobiļu skaits pārskata
ceturksnī, kuri izmantoti personīgajām vajadzībām (automobiļu maksimālais skaits
ceturksnī),
- 3.rindā – gūto labumu kopsumma par pārskata ceturksni.
 Piemērs
Pašvaldībai pārskata ceturkšņa mēnešos piederēja dažāds skaits automobiļu, arī
personīgajām vajadzībām katru mēnesi tika izmantotas dažāds skaits automobiļu. Gūtais labums
katru mēnesi tiek summēts.
Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Darba devējam piederošo vai
6
4
5
rīcībā esošo automobiļu skaits
Darba devējam piederošo vai
rīcībā esošo automobiļu skaits
3
1
2
pārskata ceturksnī, kuri izmantoti
personīgajām vajadzībām
Gūtais labums (kopā mēnesī)
Ls 240*
Ls 70
Ls 170**
-



- divi automobiļi ar motora darba tilpumu no 1501 cm3 līdz 2500 cm3 (gūtais labums
Ls 70 no katras) un viens automobilis ar motora darba tilpumu no 2501 cm3 līdz
3500 cm3 (gūtais labums Ls 100) - 2 x Ls 70 + Ls 100 = Ls 240
** - viens automobilis ar motora darba tilpumu no 1501 cm3 līdz 2500 cm3 (gūtais labums Ls 70)
un viens automobilis ar motora darba tilpumu no 2501 cm3 līdz 3500 cm3 (gūtais labums Ls 100) Ls 70 + Ls 100 = Ls 170
Šādā situācijā pārskats aizpildāms šādi:
1.

Nodokļu maksātājam (darba devējam) piederošo vai tā rīcībā esošo
vieglo automobiļu skaits pārskata periodā

6

2.

Nodokļu maksātājam (darba devējam) piederošo vai tā rīcībā esošo
vieglo automobiļu skaits pārskata periodā, kuri izmantoti personīgām
vajadzībām

3

3.

Labums, par kādu nodokļu maksātājs (darba devējs) ir palielinājis
fiziskajām personām (labuma guvējiem) ar nodokli apliekamo
ienākumu no automobiļu izmantošanas personīgām vajadzībām

480 lati***

*** - gūtā labuma kopsumma ceturksnī (pa visiem ceturkšņa mēnešiem) – Ls 240 + Ls 70 + Ls
170 = Ls 480
3. Lai tiktu uzskaitīts pašvaldībai piederošo vai rīcībā esošo automobiļu skaits un
automobiļu skaits, kuri izmantoti personīgajām vajadzībām, pārskats ir jāiesniedz arī tad, ja darba
devēja automobilis ir izmantots personīgajām vajadzībām, bet labuma guvēja, samaksātās
kompensācijas rezultātā, gūtais labums neveidojas.
4. Gadījumā, kad labums neveidojas, pārskata 1. un 2.rindā tiek uzrādīts prasītais
automobiļu skaits, savukārt 3.rindā kā gūtais labums tiek uzrādīta „0”.
5. Ja noteiktajā termiņā pārskats nav iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, tad uzskata, ka
pašvaldībai piederošie vai rīcībā esošie automobiļi (ja tādi ir) attiecīgajā pārskata ceturksnī netika
izmantoti personīgajām vajadzībām.
6. Informāciju par labuma guvēja katru mēnesi gūto labumu pašvaldība iekļauj arī
Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.942 „Noteikumi par valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumā „Ziņojums
par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, par
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” (turpmāk
– darba devēja ziņojums).
7. Aizpildot pašvaldības ziņojumu gūto labumu summē kopā ar darba ienākumiem un
uzrāda pašvaldības ziņojuma 4.ailē „Darba ienākumi (latos)”. Savukārt no gūtā labuma aprēķinātos
nodokļus summē kopā ar attiecīgiem nodokļiem no darba ienākumiem un darba devēja ziņojumā
uzrāda attiecīgi 5.ailē un 8.ailē.

8. Pašvaldība
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas maksā vienlaikus ar nodokļiem par darba algu.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja

I.Silicka

