
Aktualitātes

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

saimnieciskās darbības veicējam.

Rīgā

2020.gada 12.februārī



Obligātās iemaksas

Vispārējā kārtība

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums 
mēnesī sasniedz un pārsniedz valstī 
noteiktās minimālās algas apmēru 
(430 euro), jāveic iemaksas no brīvi 
izraudzīta objekta, kas nav mazāks 
par minimālās algas apmēru (šogad 
– 430 euro).

Obligāto iemaksu objekta 
noteikšanas vajadzībām ienākumu 
(peļņu) nosaka kā konkrētā mēneša 
ieņēmumu un izdevumu starpību.
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Obligāto iemaksu
likmes

Ministru kabineta noteikumi Nr.786 3

Pašnodarbinātais (arī personas ar I, II vai III grupas 
invaliditāti, izdienas pensijas saņēmējs, persona ar invaliditāti –
valsts speciālās pensijas saņēmējs)

32,15
138,25

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod 
tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas 
piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

30,34
130,46

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs 27,27 117,26

Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka 32,72 140,70

Sociāli apdrošināmā grupa Likme 
%

Summa 
no 430 
euro



Obligātās iemaksas 
(5 %)

No 2018.g. pašnodarbinātajiem:

▪ kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās 
algas apmēru (430 euro), no šiem ienākumiem ir 
jāveic VSAOI 5 % apmērā pensiju apdrošināšanai.

▪ no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un 
brīvi izraudzīto objektu, no kura ir veiktas iemaksas, 
ir jāveic VSAOI 5 % apmērā pensiju apdrošināšanai.

▪ ja ienākums visa kalendāra gada laikā nesasniedz 
50 euro, tad VSAOI 5 % apmērā var neveikt.



Obligātās iemaksas + (5 %)



Obligātās iemaksas (5 %)

Ja ienākumi mēnesī nesasniedz 430 
euro – reizi ceturksnī veic obligātās 
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. 

Obligātās iemaksas pensiju 
apdrošināšanai neveic no ienākuma, kas 
no gada sākuma nepārsniedz 50 euro. 

Obligāto iemaksu objekts 
260 euro (10 + 300 – 50), no kura jāveic 
5 % obligātās iemaksas pensiju 
apdrošināšanai.Piemērs

Mēnesis Ienākumi

Janvārī 10

Februārī 300

Martā 0



Obligātās iemaksas (5 %)

Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai veic, sākot ar to 
mēnesi, kurā ienākumi no gada sākuma sasniedz 50 eiro. 

▪ Tā kā obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai neveic no ienākuma, 
kas no gada sākuma nepārsniedz 50 euro, tad no janvāra ienākumiem 
obligātās iemaksas 5% neaprēķinās. 

▪ Obligātās iemaksas veic no 430 euro (32,15 %, 138,25 euro) par 
februāri.

▪ Februārī veiks obligātās iemaksas 5% no 20 euro (jo ienākums no gada 
sākumā pārsniedz 50 euro). 

▪ Martā no 20 euro. 

Par valsts sociālo apdrošināšanu 23.2 panta pirmās 
daļas 2. punkts



Obligātās iemaksas nav jāveic.

Piemērs

Obligātās iemaksas 
(5%)

Mēnesis Ienākumi

Janvārī 10

Februārī 20

Martā 0

Obligātās iemaksas neveic no 
ienākuma, kas no gada 
sākuma nepārsniedz 50 euro.



Obligātās iemaksas (5 %)

Pašnodarbinātais, kurš 
nodarbojas ar mežizstrādes 
pakalpojumu sniegšanu:

Janvārī: 
▪ ieņēmumi – 0 euro
▪ izdevumi – 0 euro

Februārī: 
▪ ieņēmumi – 5000 euro
▪ izdevumi – 900 euro
▪ ienākums (peļņa) – 4100 

euro

Martā: 
▪ ieņēmumi – 0 euro
▪ izdevumi – 0 euro

Piemērs

Pašnodarbinātajam no februāra 
ienākumiem ir jāaprēķina 
obligātās iemaksas no 430 euro
x 32,15 % = 138,25 euro. 

Obligātie 5 % pensiju 
apdrošināšanai jāveic, no 
ienākuma un obligāto iemaksu 
objekta minimālā apmēra 
starpības (4100–430=3670 
euro x 5 % = 183,50 euro). 

Līdz 15.aprīlim pārskaita 
budžetā 321,75 euro.



Par valsts sociālo apdrošināšanu 23.1 panta ceturtā daļa 

Obligātās iemaksas 
(autoratlīdzība)

1. Ja autoratlīdzības saņēmējs pie viena vai
vairākiem darba devējiem saņem algu
lielāku par 430 euro mēnesī, nav jāveic
obligātās iemaksas kā pašnodarbinātajam.

2. Ja autoratlīdzības saņēmējs nav darba
ņēmējs vai darba alga nesasniedz
430 euro, jāveic obligātās iemaksas kā
pašnodarbinātai personai no brīvi
izraudzītiem ienākumiem, kuri nedrīkst būt
mazāki par 430 euro.

3. Ja mēnesī saņemtā autoratlīdzība ir
mazāka par 430 euro, obligātās iemaksas
neveic.



Obligātās iemaksas 
(autoratlīdzība)

Piemērs

▪ Līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 800
euro.

▪ No tiem atskaita izdevumus 25 % apmērā, t.i., 200 euro.

▪ Tā kā ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir 600 euro un
autors nav darba attiecībās, jāveic obligātās iemaksas
32,15% apmērā no vismaz 430 euro, t.i., 138,25 euro.

▪ Autoratlīdzības izmaksātājs ietur iedzīvotāju ienākuma
nodokli 20% apmērā, t.i. 120 euro ((800-200)x20%).

▪ Autoratlīdzības izmaksātājs veic obligātās iemaksas 5%
apmērā – 40 euro (800x5%).

▪ Kontā autoram 680 (800-120) euro.



Obligātās iemaksas 
(autoratlīdzība)

Piemērs

▪ Līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 572
euro,

▪ No tiem atskaita izdevumus 25 % apmērā, t.i., 143 euro.

▪ Tā kā ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir 429 (572-143)
euro, lai arī autors nav darba attiecībās, obligātās iemaksas
nav jāveic.

▪ Autoratlīdzības izmaksātājs ietur iedzīvotāju ienākuma
nodokli 20% apmērā, t.i. 85,80 euro ((572-143)x20%),

▪ Autoratlīdzības izmaksātājs veic obligātās iemaksas 5%
apmērā – 28,60 euro (572x5%).

▪ kontā autoram 486,20 (572-85,80) euro.



Par valsts sociālo apdrošināšanu 6.panta trīspadsmitā daļa, 
23.1panta ceturtā’, sestā daļa 

Obligātās iemaksas 
(autoratlīdzība)

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības 
no autoratlīdzības ienākuma obligātās 
iemaksas neveikt gadījumā:
▪ ja viņam ir noteikta I vai II grupas 

invaliditāte, 
▪ viņš ir sasniedzis vecumu, kas dod 

tiesības saņemt valsts vecuma 
pensiju (arī priekšlaicīgi).

Atbrīvojums neattiecas uz: 
▪ izdienas pensijas saņēmēju;
▪ MUN darbinieku;
▪ personu, kura maksā sezonas 

laukstrādnieku ienākuma nodokli.



Par valsts sociālo apdrošināšanu 23.1 panta ceturtā, piektā 
daļa

Obligātās iemaksas 
(autoratlīdzība)

Nosacījumu par obligātajām iemaksām no minimālās darba
algas nepiemēro par tām kalendāra dienām, kurās persona:

▪ atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
▪ kā darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar

bērna piedzimšanu;
▪ kā darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas,

kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms
adopcijas ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;

▪ par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma
dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B;

tad autoratlīdzības saņēmējam nav pienākums reģistrēties kā
pašnodarbinātai personai.



Par valsts sociālo apdrošināšanu 23.1 panta ceturtā, piektā 
daļa

Obligātās iemaksas 
(autoratlīdzība+darbnespējas lapa)

▪ Ja autoratlīdzības saņēmējam mēnesī ir dabnespējas lapa (“A” vai 
“B”) un saņēmis autoratlīdzību, kas ir mazāka par 430 euro, tam 
nav jāreģistrējas un jāveic obligātās iemaksas.

▪ Ja autoratlīdzības saņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa “A” un 
mēnesī darba alga ir mazāka par 430 euro, bet saņemtā 
autoratlīdzība ir lielāka par 430 euro, tad autoratlīdzības 
saņēmējam ir jāreģistrējas kā pašnodarbinātai personai un jāveic
obligātās iemaksas no autoratlīdzības;

▪ Ja autoratlīdzības saņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”, 
un mēnesī darba alga proporcionāli ir mazāka par 430 euro, 
saņemot autoratlīdzību, kas lielāka par 430 euro, nav jāreģistrējas 
un nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.



Obligātās iemaksas 
(autoratlīdzība+darbnespējas lapa)

Piemērs

▪ Persona 2020.gada aprīlī gūst 
autoratlīdzības ienākumu  
800 euro, kā arī saņemta 
darba alga 310 euro. 

▪ No 17. līdz 28.aprīlim ir 
izsniegta darbnespējas lapa 
B.

▪ Par aprīli obligātās iemaksas 
kā pašnodarbināta persona 
var neveikt.



Obligātās iemaksas 
(autoratlīdzība)

Piemērs

Mēnesis Darba 

alga  

euro

Autoratlīdzības 

ienākums

euro

Darbnespējas 

lapa A

Atvaļinājums Iemaksas kā 

pašnodarbinātajm

vismaz no 430 euro

februāris 410 430 2 dienas Veic

marts 360 425 10 dienas Neveic

aprīlis 420 810 5 dienas Veic

novembris 260 600 9 dienas 5 dienas Veic



Obligātās iemaksas
(ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas)

Ja ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās 
algas apmēru, obligātās iemaksas veic no brīvi izraudzīta 
objekta, kas nav mazāks par 430 euro, par iepriekšējo 
ceturksni līdz sekojošā mēneša 15.datumam.

Obligātās iemaksas 5 % apmērā pensiju apdrošināšanai 
aprēķina no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā 
objekta par visu kalendāra gadu.

Obligātās iemaksas 5 % apmērā veic par iepriekšējo gadu 
līdz kārtējā gada 15.aprīlim.

Par valsts sociālo apdrošināšanu 23.2 panta otrā daļa, 21.panta 
3.1 daļa 



Obligātās iemaksas
(ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas)

Piemērs

Lauksaimnieciskās darbības ieņēmumi septembrī ir 500 euro
un LAD platību maksājumi – 300 euro (nav obligāto iemaksu
objekts),

▪ izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību – 220
euro.

▪ ienākumi septembrī ir 280 euro (500 euro – 220 euro),
obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai vismaz 5 %
apmērā ((280 euro – 50 euro) x 5 %) = 11,50 euro) jāveic
līdz nākamā gada 15.aprīlim.



Obligātās iemaksas
(ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas)

Piemērs

▪ Lauksaimniecības ienākumi janvārī - 500 euro, februārī –
550 euro, martā – 450 euro.

▪ Par katru šā ceturkšņa mēnesi aprēķina un veic obligātās 
iemaksas no 430 euro mēnesī.

▪ Obligāto iemaksu apmēru mēnesim aprēķina:
▪ 430 eiro x 32,15 % = 138,25 euro. 
▪ Kopā 414,75 euro apmērā (138,25 euro x 3 mēneši).

▪ Papildus reizi gadā (par iepriekšējo gadu līdz nākamā 
gada 15.aprīlim) ir jāveic iemaksas pensiju 
apdrošināšanai 5 % apmērā no 210 euro (1500 euro –
1290 euro), t.i., 10,50 euro.



Obligātās iemaksas 
Ziņojums

Pašnodarbinātais līdz pārskata ceturksnim sekojošā 
mēneša 15. datumam, t.i., līdz

▪ 15.aprīlim, 

▪ 15.jūlijam, 

▪ 15.oktobrim 

▪ un nākamā gada 15.janvārim, 

veic obligātās iemaksas un iesniedz VID ziņojumu.

“Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba 
ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba 
ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī” 

Mk not.827 34. un 36.punkts



Obligātās iemaksas
Ziņojums



Obligātās iemaksas 
Ziņojums



Obligātās iemaksas
deklarācijā

MK not.662  23.2.1. apakšpunkts, 30.5.1.apakšpunkts 

D3 pielikums deklarācijā

12.1. rindā norāda izdevumu summu. Izdevumos iekļauj arī valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona 
maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu.

D 31 pielikums deklarācijā

2.1. rindā "Izdevumi, kurus piemēro pilnā apmērā, izņemot ieņēmumu 
un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu" norāda 
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.2 daļā noteikto 
izdevumu summu, izņemot ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto 
pamatlīdzekļu nolietojumu summu;

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli#p11


Obligātās iemaksas
D3 pielikums deklarācijā

MK not.662  23.2.1. apakšpunkts



Obligātās iemaksas
D 31 pielikums deklarācijā

Piemērs



Obligātās iemaksas
žurnālā



Obligātās iemaksas
svarīgi

▪ Pašnodarbināto kā obligāto
iemaksu veicēju reģistrē VID
vienlaikus ar saimnieciskās
darbības reģistrēšanu.

▪ Ja izdevumus uzskaita gadam vai 
citam periodam, mēneša 
ienākumu aprēķināšanai izmanto 
attiecīgi proporcionālo izdevumu 
daļu: mēneša izdevumi = kopējā 
izdevumu summa : mēnešu skaits, 
par kuriem aprēķināti izdevumi.



Obligātās iemaksas
svarīgi

▪ Obligāto iemaksu objektā neietver
valsts atbalstu lauksaimniecībai vai
Eiropas Savienības atbalstu
lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

▪ Obligāto iemaksu objekts nav
vienreizējā dotācija bezdarbniekiem
biznesa plāna īstenošanai.

▪ Ja saņemti ienākumi no dažādiem
saimnieciskās darbības veidiem,
obligāto iemaksu objektu nosaka,
summējot ienākumu veidus.



vid@vid.gov.lv
www.vid.gov.lv

Paldies!


