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Ievads
No 2014.gada 1.jūnija algas nodokļa grāmatiņa pieejama tikai elektroniskā dokumenta
formā. Grāmatiņa ir ieraksts VID informācijas sistēmā un tā ir pieejama VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Darba devējiem elektroniski, izmantojot VID EDS, pieejama informācija par saviem
darbiniekiem (tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā
darba devēja) aktuāli piemērojamiem nodokļa atvieglojumiem, kurus darba ņēmējs ir
apstiprinājis.
Lai nodrošinātu no VID EDS saņemtā xml faila ar datiem par elektroniskajām algas
nodokļa grāmatiņām apstrādi, Horizon 460.versijā ir izstrādāta jauna funkcionalitāte
“Elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas (EANG)”.
Jaunais risinājums nodrošina ielasīto xml failu satura apskati, datu salīdzināšanu ar
esošo Horizon IIN informāciju, atšķirību uzrādīšanu un automātisku izmaiņu veikšanu.
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1.

Konfigurēšana

1.1.

Uzskaites parametri

Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lappuse Algas ->
apakšlappuse Nodokļu grāmatiņa.
Jānodefinē noklusētās vērtības IIN informācijai:
 IIN maksātāju kategorija (grāmatiņa) – jānorāda nodokļu maksātāju
kategorija no klasifikatora, kas tiks piešķirta, ja darbinieks strādā ar nodokļa
grāmatiņu.
 IIN maksātāju kategorija (pensionārs) - jānorāda nodokļu maksātāju
kategorija no klasifikatora, kas tiks piešķirta, kad darbinieks sasniedzis
noteikto pensionēšanās vecumu.
 IIN tips (grāmatiņas) – jānorāda IIN informācijas kartītes tips, kāds
jāizmanto, ja darbinieks strādā ar grāmatiņu. Informācija svarīga statistikas
pārskatam ‘’2-Darbs’’.
 IIN maksātāju kategorija (bez dokumenta) - jānorāda nodokļu maksātāju
kategorija no klasifikatora, kas tiks piešķirta, ja darbinieks strādā bez nodokļa
grāmatiņas.
 IIN tips (bez dokumenta) – jānorāda pie IIN informācijas kartītes tips, kāds
jāizmanto, ja darbinieks strādā bez grāmatiņas. Informācija svarīga statistikas
pārskatam ‘’2-Darbs’’.
 Apstrādi uzsākt no – izmaiņas IIN informācijā, kas ir senākas par šo
robeždatumu netiks veiktas, pat, ja tādas būs uzrādītas xml failā.
 Noklusētā administratīvā teritorija – administratīvā teritorija, kas tiks
norādīta jaunajos ierakstos.
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1.2.

IIN maksātāju kategoriju atbilstības starp VID un Horizon

Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> EANG/HOR IIN kategorijas.
Pēc pirmā ielasītā xml faila jāsakārto atbilstības starp VID papildus atvieglojumos
norādītām teksta vērtībām un Horizon IIN nodokļu maksātāju kategorijām.
Papildus atvieglojumu vērtības no xml faila tabulā pievienojas automātiski. Tomēr šie
ieraksti ir jālabo un tajos ir jānorāda:
 No, līdz – periods, kad ir spēkā ievadītā IIN nodokļu maksātāju kategorija
Horizon atbilstoši VID papildu atvieglojuma veidam.
 Sasniegts pensijas vecums – jāieliek atzīme un jānorāda, kāda IIN nodokļu
maksātāju kategorija būs spēkā atbilstošajam VID atvieglojuma veidam, kad
darbinieks sasniedz pensijas vecumu un šajā periodā ir piešķirti papildus
atvieglojumi.
 Horizon IIN kategorija – jānorāda atbilstošā IIN maksātāju kategorija, kas
atbilst VID atvieglojuma veidam.
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1.3.

Pensijas vecumi

Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Pensijas vecumi.
Lai elektronisko algas nodokļu grāmatiņu apstrādes procesā varētu noteikt pensijas
iestāšanās vecumu, ir nepieciešams sakārtot pensijas vecuma tabulu atbilstoši
likumdošanā noteiktajiem periodiem.
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2.

XML failu apstrāde

2.1.

XML failu ielāde

Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> VID xml faili.
XML failu ielasīšana notiek, sarakstā Elektronisko algas nodokļu grāmatiņu xml
faili pogas

izvēlnē izvēloties darbību Xml failu ielāde.

Darbība Xml datu ielāde ir pieejama tikai tad, ja piešķirtas tiesības EANG XML
faila imports.
Failu ielasīšanu var veikt tik bieži, cik tas ir nepieciešams, vai, kad ir notikušas
izmaiņas.

Pēc darbības Xml failu ielāde aktivizēšanas, tiek atvērts faila izvēles logs ar filtru „xml
fails (*.xml)”.
Jāizvēlas xml fails, kas iepriekš tika sagatavots no VID EDS sistēmas un saglabāts uz
datora.
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Faila ielādes brīdī tiek izdoti kļūdas ziņojumi, ja tādi ir.

Sarakstā Elektronisko algas nodokļu grāmatiņu xml faili saglabājas katrs ielasītais
xml fails. Failam tiek norādīts faila nosaukums, izpildes laiks, importa sākuma un beigu
laiks, importa statuss un iestāde.
Ja fails ir ielasīts veiksmīgi, tad importa statuss ir ‘’Pabeigts bez kļūdām’’.
Ja ielasīšanas brīdī ir bijuši kļūdas paziņojumi, tad statuss ir ‘’Pabeigts ar kļūdām’’.
Faila ielasīšanas process var beigties ar kļūdām tādos gadījumos, ja Horizon netiek
atrasta persona, kura ir norādīta failā, ir nepareizs faila formāts, savā starpā pārklājas
papildu atvieglojumu veidu periodi vai failā parādās lauki ar teksta vērtībām.
Ja xml faila ielādes brīdī rodas tehniskas problēmas, tad statuss var nomainīties uz
‘’Uzsākts’’. Failu ar šādu statusu otrreiz ielādēt nav iespējams. Failam ir manuāli
jāmaina statuss uz ‘’Pārtraukts’’, pogas
Atzīmēt kā Pārtraukts.

izvēlnē izvēloties darbību
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2.2.

Ielasīto XML failu skatīšana

Sarakstā Elektronisko algas nodokļu grāmatiņu xml faili, nospiežot pogu
skatīt, tiek atvērts saraksts EANG xml IIN informācija, kurā redzams ielasītā faila
saturs.

Faila saturā tiek uzrādīti dati tikai par identificētajām personām no xml faila, kurām nav
bijis kļūdas ziņojums datu importa laikā. Sarakstā uzrādīti darbinieka grāmatiņas dati,
galvenās ienākuma gūšanas vietas periodi (no, līdz), IIN periodi (no, līdz), kuros ir
spēkā papildus atvieglojumi vai apgādājamie. Informācija tiek sagrupēta pa konkrētā
darbinieka izmaiņu periodiem augošā secībā.
IIN periodi tiek veidoti, ņemot vērā Uzskaites parametros norādīto datumu laukā
Apstrādi uzsākt no.
Kolonā Pensijas tiek uzrādīta informācija, kas ir saņemta no Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras un tai ir informatīvs raksturs. Lai darba devējs varētu
piemērot papildus atvieglojumus (piemēram, invaliditāte), par kuru ir norādīta
informācija pensijas sadaļā, bet nav norādīta pie papildus atvieglojumu sadaļas, tad
darba ņēmējam EDS ir jāizdara atzīme savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.
XML failu sarakstu ir iespējams izdrukāt.
Saraksta EANG xml IIN informācija pogas
izvēlnē izvēloties darbību
Skatīt kļūdainos datus, tiek parādīts saraksts EANG xml IIN informācija (ar
kļudām), kurā redzamas xml datos neidentificētās personas un tās personas, kurām
datu importa laikā tika izdots kļūdas ziņojums.
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Ja persona Horizon nav identificēta.

Saraksta EANG xml IIN informācija pogas
Skatīt xml datus, tiek iegūts precīzs xml faila saturs.

izvēlnē izvēloties darbību

No saraksta Elektronisko algas nodokļu grāmatiņu xml faili, atverot xml datus
skatīšanās režīmā, sarakstā EANG xml IIN informācija ir iespēja apskatīt, kuri
ieraksti ir apstrādāti un kuri nav apstrādāti. Informācija tiek norādīta kolonā Statuss.
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2.3.

Ielasīto XML failu apstrāde

Sarakstā Elektronisko algas nodokļu grāmatiņu xml faili uz ielasītā xml faila
nospiežot pogu
- labot, atveras tukšs apstrādes logs VID datu ielasīšana un
apstrāde: xml faila nosaukums (datums, laiks).

Lai varētu veikt ielasīto datu apstrādi, jāpievieno darbinieki no saraksta, nospiežot
pogu
. Tiek piedāvāta izvēle no saraksta Apstrādei pieejamie VID dati, kurā tiek
uzrādīti tikai tie darbinieki, kuriem faila ielasīšanas brīdī nav bijuši kļūdu ziņojumi.
Lai pievienotu apstrādei vairākus ierakstus, tos sarakstā ir nepieciešams iezīmēt un
nospiest pogu

.
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Pēc darbinieku pievienošanas, notiek izmaiņu piedāvājuma izveide katram
darbiniekam.

Loga daļā Izmaiņu piedāvājums tiek izveidotas jaunās IIN informācijas rindiņas,
ņemot vērā Horizon IIN informācijā ievadītos datus un no xml faila izmaiņu datus.
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Loga daļā Horizon IIN informācija, lappusē Atšķirības tiek uzrādītas esošās IIN
informācijas rindiņas no Horizon, kurām ar sarkanu krāsu tiek iekrāsoti periodi, kuri
tiks mainīti. IIN informācijas rindiņas, kuras iekrāsotas pelēkā krāsā, Horizon nav
atrastas.
Lappusē Nevar piemeklēt kategoriju tiek norādītas personas, kurām nevar noteikt
IIN maksātāja kategoriju. Tas nozīmē, ka sistēma nevar atrast VID papildus
atvieglojumos norādītām teksta vērtībām pretī Horizon IIN nodokļu maksātāju
kategoriju. Šādā gadījumā jāpapildina apraksts sarakstā EANG/HOR kategorijas
(Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> EANG/HOR kategorijas).
Ne vienmēr automātiski sagatavotā IIN informācija būs korekta. Īpaša uzmanība ir
jāpievērš pensionāriem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu (priekšlaicīgā pensijas),
bet pensija vēl nav piešķirta, tāpat represētajām personām, kuras saņem pensiju. Ja
sagatavotajā izmaiņu piedāvājumā ir nepareizi norādīta NM kategorija, tad pastāv
iespēja manuāli labot piedāvāto kategoriju.
Sistēma automātiski piešķir NM kategoriju ‘’Pensionārs’’, ja darbinieks sasniedz
pensijas vecumu. Pensijas vecums tiek ņemt no saraksta Pensijas vecumi
(Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Pensijas vecums).
Ja tiek labota NM kategorija, tad izmaiņu piedāvājuma rindiņa maina krāsu, lai būtu
iespēja atšķirt sistēmas sagatavoto piedāvājumu no manuālās labošanas.

Ja izmaiņu piedāvājums ir izveidojies pareizs, tad jaunās rindiņas var saglabāt
Horizon IIN informācijā.
Lai varētu veikt datu saglabāšanu, jāatzīmē darbinieki, kuriem vēlas veikt labojumus
– šiem darbiniekiem atzīmē izvēles rūtiņu kolonnā Izvēlēties.
Iespējams atzīmēt visus darbiniekus uzreiz, nospiežot pogu

.
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Kad tiek atzīmēti darbinieki, poga

Nospiežot pogu
EDS.

- veikt labojumus ir aktīva.

, izmaiņu informācija tiek ierakstīta lappusē Horizon IIN = VID
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Nospiežot pogu
, nodokļu izmaiņu informācija tiek ierakstīta
konkrētā darbinieka IIN informācijas kartītē (Pamatdati -> Personāla uzskaite ->
Personu kartīte -> Saistītie dati -> IIN informācija).
Ja veiktās izmaiņas ir nepieciešams atcelt, jānospiež poga
Visiem darbiniekiem izmaiņas tiks atceltas.

- atcelt labojumus.

Pēc izmaiņu piedāvājumu ierakstīšanas IIN informācijā, apstrādes logs tiek aizvērts.
Atverot no jauna apstrādes logu, tas ir tukšs. Kad izvēlas atkārtoti pievienot
darbiniekus, tad sarakstā uzrādās tikai tie darbinieki, kuriem nav veikta datu
apstrāde. Darbinieki, kuriem ir veikta datu apstrāde, sarakstā vairs netiek rādīti.
Ja ir vajadzība izdrukāt sagatavoto izmaiņu piedāvājuma informāciju, tad ir iespēja
datus drukāt excel failā.
Ielasot ‘’Spēkā esošu’’ xml failu, tiek salīdzināta VID algas nodokļu grāmatiņu
informācija ar Horizon IIN informāciju.
Šajā gadījumā logā VID datu ielasīšana un apstrāde: xml faila nosaukums
(datums, laiks) pieejamas šādas lappuses:
 Lappusē Horizon IIN=VID EDS tiek uzrādīti visi dati, kuri sakrīt Horizon IIN
informācija ar VID informāciju.
 Lappusē Atšķirības tiek uzrādītas personas, kurām algu grāmatiņu
informācija Horizon nesakrīt ar VID.
 Lappusē Ir Horizon, nav VID EDS tiek uzrādītas personas, kurām Horizon ir
grāmatiņa, bet VID datos nav.
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Lappusē Nevar piemeklēt kategoriju tiek uzrādītas personas, kurām nevar
noteikt IIN maksātāja kategoriju.
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3.

Piemēri

Piemērs 1
VID xml failā – darbinieks izņēmis grāmatiņu
Grāmatiņas iesniedzēja
Personas
Vārds,
kods
uzvārds

Grāmatiņas
reģ.numurs
un
piešķiršana
s datums

08096812766

AA132226
22.05.2001

Daina Apine

Galvenās
ienākuma
gūšanas
vietas
periods: no
-līdz
01.06.201424.02.2015

Apgādājamā
persona,apgādības
periods: no -līdz,
pamatojums

Pensijas
veids,
periods: no – līdz

Papildus
atvieglojuma veids,
periods: no -līdz

Pensijas saņēmējs
(3.
grupas
invaliditāte)
01.01.200407.09.2031

3. grupas invalīds
21.12.199907.09.2031

Sagatavotais IIN izmaiņu piedāvājums Horizon:
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Piemērs 2
VID xml failā - mainās apgādājamo skaits
Grāmatiņas iesniedzēja
Personas
Vārds,
kods
uzvārds

23068314523

Kristīne
Upīte

Grāmatiņas
reģ. numurs
un
piešķiršana
s datums
AA0387866
09.08.1999

Galvenās
ienākuma
gūšanas
vietas
periods: no
-līdz
01.06.2014-

Apgādājamā
persona,
apgādības periods:
no
-līdz,
pamatojums
Alise Upīte
18.04.200524.03.2022
Laura Upīte
20.01.2015
20.12.2031
Sintija Upīte
01.01.200919.05.2024

Pensijas
veids,
periods: no – līdz

Papildus
atvieglojuma veids,
periods: no -līdz

-

Sagatavotais IIN izmaiņu piedāvājums Horizon:
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Piemērs 3
VID xml failā:
Papildus atvieglojums – 2. grupas invalīds ir spēkā līdz 20.04.2015, pensijas vecums
tiek sasniegts 15.04.2015 (62g. 6m), darbinieks nav EDS veicis atzīmi, lai no
21.04.2015 -18.09.2016 darba devējs pielietotu papildus atvieglojumu par invaliditāti.
Izveidojās IIN informācijas rindas:
Līdz 20.04.2015 – 2.grupas invalīds
No 21.04.2015 – Pensionārs
Grāmatiņas iesniedzēja
Personas
Vārds,
kods
uzvārds

Grāmatiņas
reģ. numurs
un
piešķiršana
s datums

15105212233

AA0486032
12.05.1996

Andris
Dzenis

Galvenās
ienākuma
gūšanas
vietas
periods: no
-līdz
24.11.2014-

Apgādājamā
persona,
apgādības periods:
no
-līdz,
pamatojums

Pensijas
veids,
periods: no – līdz

Papildus
atvieglojuma veids,
periods: no -līdz

Pensijas saņēmējs
(2.
grupas
invaliditāte)
21.04.2015
18.09.2016
Pensijas saņēmējs
(2.
grupas
invaliditāte)
21.04.2013
20.04.2015

2. grupas invalīds
21.04.201320.04.2015

Sagatavotais IIN izmaiņu piedāvājums Horizon:
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Piemērs 4
VID xml failā :
Papildus atvieglojums – 2. grupas invalīds ir spēkā līdz 20.02.2015, pensijas vecums
tiek sasniegts 25.04.2015 (62.g.6m), darbinieks nav EDS veicis atzīmi, lai no
21.02.2015-18.09.2016 darba devējs pielietotu papildus atvieglojumu par invaliditāti.
Izveidojās IIN informācijas rindas:
Līdz 20.02.2015 – 2.grupas invalīds
No 21.02.2015 – 24.04.2015 – Grāmatiņa
No 25.04.2015- … - Pensionārs
Grāmatiņas iesniedzēja
Personas
Vārds,
kods
uzvārds

25105212563

Pēteris
Auziņš

Grāmatiņas
reģ. numurs
un
piešķiršana
s datums
AA0660321
12.08.1997

Galvenās
ienākuma
gūšanas
vietas
periods: no
-līdz
26.10.2013-

Apgādājamā
persona,
apgādības periods:
no
-līdz,
pamatojums

Pensijas
veids,
periods: no – līdz

Papildus
atvieglojuma veids,
periods: no -līdz

Pensijas saņēmējs
(2.
grupas
invaliditāte)
21.02.2015
18.09.2016
Pensijas saņēmējs
(2.
grupas
invaliditāte)
01.04.2013
20.02.2015

2. grupas invalīds
01.04.201320.02.2015

Sagatavotais IIN izmaiņu piedāvājums Horizon:
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Piemērs 5
VID xml failā:
Grāmatiņas iesniedzēja
Personas
Vārds,
kods
uzvārds

24095312833

Ivars Apsītis

Grāmatiņas
reģ. numurs
un
piešķiršana
s datums
AA0587012
04.02.1994

Galvenās
ienākuma
gūšanas
vietas
periods: no
-līdz
01.06.2014 -

Apgādājamā
persona,
apgādības
periods: no -līdz,
pamatojums

Pensijas veids,
periods: no –
līdz

Papildus
atvieglojuma veids,
periods: no -līdz

Pensionārs
30.09.201423.12.2014
Pensionārs
24.12.2014-

Sagatavotais IIN izmaiņu piedāvājums Horizon:
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Piemērs 6
VID xml failā:
Grāmatiņas iesniedzēja
Personas
Vārds,
kods
uzvārds

Grāmatiņas
reģ. numurs
un
piešķiršana
s datums

15055513105

AA0754111
11.02.1994

Zane
Zvirbule

Galvenās
ienākuma
gūšanas
vietas
periods: no
-līdz
21.02.2015-

Apgādājamā
persona,
apgādības periods:
no
-līdz,
pamatojums

Pensijas
veids,
periods: no – līdz

Papildus
atvieglojuma veids,
periods: no -līdz

Pensionārs
18.04.2010-

Politiski
represētā
persona
01.01.1996-

Ja politiski represētais personai ir piešķirta pensija, tad izmaiņu piedāvājumā ir
manuāli jāizlabo NM kategorija – attiecīgā kategorija no klasifikatora saraksta.
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