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PPVA par aitu mātēm
PPVA par zīdītājgovīm
Atbalsts biškopības nozarei
Lauku bloku precizēšana
Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Vienotais iesniegums tiešajiem maksājumiem 

Vienotais iesniegums tiešajiem maksājumiem 
ar samazinājumu
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos
Riska pārvaldība
Ražotāju grupu un organizāciju izveide
Kompensācijas zvejniekiem
Tirdzniecības pasākumi
Zvejas flotes modernizācija
Akvakultūra, kas nodrošina vides 
pakalpojumus
Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN)

PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija un 
maksāšanas termiņš

Pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN)

Gada deklarācija (ja saskaņā ar PVN likuma 
prasībām gada deklarācija ir jāiesniedz)

Mikrouzņēmumu nodoklis Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats

Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas

Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa 
maksāšanas termiņš -  
PAŠNODARBINĀTAJIEM

Dabas resursu nodoklis Dabas resursu nodokļa pārskats

Nekustamā īpašuma nodoklis Nodokļa maksāšanas termiņš

Darījumu kvītis Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par 
mēnesi) - ja ienākums no kapitāla pieauguma 
iepriekšējā mēnesī pārsniedzis 711,44 eiro

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par 
ceturksni) - ja ienākums no kapitāla 
pieauguma ir no 142,30 - 711,44 eiro

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 
2015. gadu un uzņēmumu ienākuma nodokļa 
avansa maksājumu aprēķins 2016. gadam

Gada pārskats
Gada pārskats par 2015. gadu (ja pārskata gads 
sakrīt ar kalendāro gadu)

Valsts atbalsts

Platību maksājumi

Maijs

Svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst 2016. gada maijā

Jūnijs

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu 
datums.

G
rā

m
at

ve
dī

ba
 u

n 
no

do
kļ

i

Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai atskaiti.

Lauku attīstības programmas 
pasākumi

Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības 
fonda atbalsta pasākumi

Pārejas posma valsts atbalsts (PPVA)


	Sheet1

