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Atskaites iesniegšana izmantojot servisu saskarni API 

VID EDS izveidota iespēja “Ziņojumu par SAI, IIN un URVN” iesniegt izmantojot servisu saskarni API, kas 

nozīmē, ka Tilde Jumis Personālā minētā atskaite nebūs jāsaglabā XML formātā  datu nesējā un jāimportē EDS, bet 

tā automātiski tiks eksportēta uz VID EDS, kur atliks tikai atskaiti pārbaudīt un iesniegt.  

 Šī iespēja pieejama tikai Mākoņpakalpojuma lietotājiem! 

1. Solis – API atslēgas iegūšana 

Lai iegūtu API atslēgu un varētu iesniegt atskaites izmantojot saskarni API, savā VID EDS kontā jāieliek pazīme 

par konta izmantošanu sistēmu saskarnē (“Atļaut lietot”), pārstāvot nodokļu maksātāju. 

 
Ja esat grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs un apkalpojat vairākus uzņēmumus, katram 

uzņēmumam jāieliek izmantošanas tiesības un jāiegūst API atslēga. 

 

 

Pēc tam jānospiež poga “Izveidot” pie lauka “Api atslēga nav izveidota” un VID EDS tā tiks izveidota.  

 

2. Solis – Iestatījumu sagatavošana Personālā 

Lai izmantotu iespēju nosūtīt atskaiti izmantojot servisu saskarni API, Personālā sadaļā “Iestatījumi” izveidota 

jauna cilne Savienojumi, kurā jāieraksta VID EDS lietotājvārds un API atslēga  
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3. Solis – atskaites iesniegšana 

Atskaite jāsagatavo tāpat, kā iesniegšanai VID EDS vai izdrukāšanai.  

Pēc atskaites izveidošanas (perioda norādīšanas, atlases), iesniegšanai jāatzīmē servisa saskarne “VID EDS API” 

 

Un jānospiež poga “Tālāk”. Pēdējā atskaites sagatavošanas vednī tiks atvērts paziņojums 

 

Lietotājvārds laukā tiks ierakstīts automātiski no Iestatījumiem, bet parole jāievada manuāli. 

Pēc tam jānospiež poga “Pieslēgties”. 

Par atskaites veiksmīgu importu tiks atvērts paziņojums 

 

4. Solis – atskaites iesniegšana VID EDS 

Lai atskaiti iesniegtu, jāpieslēdzas VID EDS datubāzei, un jāapstiprina atskaite “Iesniegt”. 

 

Nodokļu tips izmaksu sarakstā “Neapliek ar IIN”. 

Pēc Jūsu ieteikuma esam izmaksu sarakstā nodokļu tipu veidus papildinājuši ar jaunu “Neapliek ar IIN”. Šāds 

nodokļu aprēķina tips izmantojams, ja no izmaksām nav jāaprēķina un jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet 

VSAOI jāaprēķina un jāietur. 
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Piemērs. Darbiniekam ir A1 sertifikāts, un viņš tiek nodarbināts ārpus LV (citā ES valstī). No darba ienākumiem 

citā ES dalībvalstī viņam jāietur VSAOI atbilstoši LV likumiem, bet nav jāietur LV IIN. 

Izmaksu sarakstā tiek izvēlēts atbilstošais nodokļu tips “Neapliek ar IIN”. Izmaksu summa tiek aplikta ar 

VSAOI, bet IIN netiek ieturēts. 

 

 “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām” (kopsavilkums) 

 

“Ziņojums par SAI, IIN un URVN” 

 

Ja darbiniekam ir aprēķināta LV alga – Ziņojumā abas bruto summa tiek saskaitītas kopā. 

 

Ieturējumi izmaksu sarakstā 

Tā kā darbiniekam no piemērā minētā ienākuma jāietur citā valstī samaksātais ienākuma nodoklis, izmaksu 

sarakstā izveidots jauns lauks “Ieturējumi”, kas samazina izmaksājamo summu 
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Atskaitē “Aprēķināto izmaksu kopsavilkums par periodu” lauks “Ieturējumi” ir iekļauts  

 

 


