Svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst 2017. gada decembrī
Termiņš
Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un
izmantošanai
Valsts atbalsts
Fitosanitāro pasākumu kompensācijas
Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību
gadījumos
Riska pārvaldība
Meža ieaudzēšana
Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
Lauku attistības programmas
Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
pasākumi
ekoloģoskās vērtības uzlabošanai
Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
Tirdzniecības pasākumi
Zvejas flotes modernizācija
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā
fonda atbalsta pasākumi
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
Inovācija
PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija un
maksāšanas termiņš
Gada deklarācija (ja saskaņā ar PVN likuma
prasībām gada deklarācija ir jāiesniedz)
Termiņš, līdz kuram nodokļu maksātājs
iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu
Pievienotās vērtības nodoklis dienestā, ja 2017. gadā ir izmantojis īpašo
kārtību saskaņā ar PVN likuma 137. pantu (t.i.
(PVN)
"kases metodi"), bet 2018. gadā to vairs
nevēlas izmantot
Termiņš līdz kuram nodokļu maksātājs
iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu
Pievienotās vērtības nodoklis
dienestā, ja 2018. gadā vēlas izmantot īpašo
(PVN)
kārtību saskaņā ar likuma PVN likuma 137.
pantu (t.i., "kases metodi")
Pievienotās vērtības nodoklis
(PVN)
Pievienotās vērtības nodoklis
(PVN)

Mikrouzņēmumu nodoklis

Grāmatvedība un nodokļi

Mikrouzņēmumu nodoklis
Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Dabas resursu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodokļa pārskats
Termiņš, līdz kuram jāinformē Valsts
ieņēmumu dienests, ja nodokļa maksātājs
2018. gadā vēlas maksāt mikrouzņēmumu
nodokli
Atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa
maksāšanas termiņš PAŠNODARBINĀTAJIEM
Dabas resursu nodokļa pārskats

Nekustamā īpašuma nodoklis Nodokļa maksāšanas termiņš
Darījumu kvītis

Atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

Paziņojums par fiziskajām personām
izmaksātajām summām 2017. gadā

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

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis (jaunais)
Gada pārskats

Deklarācija par ienākumu no kapitāla (par
gadu) - ja ienākums no kapitāla pieauguma ir
līdz 142,29 eiro
Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par
2017. gadu
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa
maksājums par 2018.gada 1.pusgadu.
Gada pārskats par 2017. gadu (ja pārskata
gads sakrīt ar kalendāro gadu)

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

Iesniegumu un atskaišu apkopošanas datums vai iesniegšanas beigu
datums.
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