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Seminārs darba devējiem | Algas nodokļu aprēķins
2021. gadā
Atbildes uz klausītāju jautājumiem
Vēlamies būt droši, ka esam atbildējuši uz visiem semināra laikā tiešsaistes tērzēšanās
sadaļā uzdotajiem jautājumiem, tāpēc esam rakstiski precizējuši vairākas atbildes un
aicinām ar tām iepazīties. Pateicamies semināra dalībniekiem par vērību un interesi par
VID rīkotajiem semināriem!

Ludmila Grebnova
Пенсионерам какая ставка социальных платежей?
Atbilde: Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme pensionāriem 2021.gada
ir 30,02%.

Lubova Gusca
Vai autoratlīdzības saņēmējiem, ar kuru noslēgts līgums līdz 31.12.2020, šajā gadā ir
jāatskaita soc.nodoklis pensiju nodrošināšanai 5%, kā bija līdz šim?
Atbilde: Jā, ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts līdz 2020.gada 31.decembrim, tad
autoratlīdzības izmaksātājs turpina veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātas

iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no saviem līdzekļiem izmaksājot
autoratlīdzību.

Iveta KRK
Vai jālabo VSAOI janvārī iesniegtā atskaite, ja IIN par novembri un decembri sasumētas
un iesniedzot norādītas atskaites 8.ailē?
Atbilde: Ja ienākums par novembri un decembri ir izmaksāti decembrī, tad iesniegto
darba devēja ziņojumu nav jālabo. Savukārt, ja ienākums par novembri ir izmaksāts
decembrī, bet decembra ienākumi janvārī, tad iesniegto darba devēja ziņojumu būtu
jāprecizē. No janvārī izmaksātajiem ienākumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli deklarē
atsevišķi - sarakstā “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas”.

Evija Poča
Es kā īpašnieks z/s pieņemu sevi darbā ,tad sanāk ka pašnodarbinātā ziņojumu
nevajadzēs sniegt?
Atbilde: Ja z/s īpašnieks pats sevi ir pieņēmis darbā savā z/s, tad viņam par sevi
pašnodarbinātā ziņojums nav jāsniedz.

Antra Balcune
Gada pārskatu var iesniegt jau februārī. Bet VID paziņojumu par minimālo sociālo
iemaksu 4.ceturksnī atsūtīs tikai martā. Gada pārskatu labot nevar. Kurā periodā
attiecināt izmaksas?
Atbilde: Gadījumā, ja nodokļa maksātājam ir būtiski zināt attiecīgās summas
(piemēram, kas norādītas paziņojumā u.c.), tad viņš var izvēlēties iesniegt uzņēmuma
gada pārskatu četru mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

Liga Roja
Vai kompensācija par attālināto darbu nav jāapliek ar UIN?
Atbilde: Izmaksu summām, kuras ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, nav
piemērojams uzņēmumu ienākuma nodoklis. Tātad tās neveido uzņēmumu ienākuma
nodokļa bāzi un neapliekas ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

