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Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par
dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020. gada
9. novembra
Ikmēneša darba devēja ziņojumā (turpmāk – DDZ) deklarē:
•

4. ailē – par pārskata mēnesi aprēķināto algu neatkarīgi no tā, vai aprēķinātā alga ir izmaksāta;

•

5. ailē – no 4. ailē deklarētās algas aprēķinātās kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(turpmāk – VSAOI), summējot darba ņēmēja VSAOI daļu un darba devēja VSAOI daļu;

•

8. ailē – pārskata mēnesī ieturēto algas nodokli (turpmāk – IIN) no pārskata mēnesī izmaksātās darba algas
neatkarīgi no tā, par kuru mēnesi alga aprēķināta.

!!! Ar 2021. gadu mainās DDZ aizpildīšanas kārtība, tādēļ pārejas periodā ir noteikta speciāla kārtība
2020. decembra DDZ aizpildīšanai.
Decembra DDZ sarakstā “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas” aizpilda 1., 2., 3., 8. aili un 8. ailē
norāda 2021. gada janvārī ieturēto IIN, kas saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir jāiemaksā
vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. janvārim.
!!! Ar 2021. gada 1. janvāri mainās IIN deklarēšanas princips – turpmāk DDZ par pārskata mēnesi 8. ailē deklarēs
IIN, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā DDZ iesniegšanas mēnesī.

Atbalstu par dīkstāvi un atbalstu algu subsīdijai, ko piešķir darbinieku atlīdzības kompensēšanai, kā arī
kritērijus atbalsta saņemšanai nosaka:
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➢ Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu
nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”;
➢ Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi
nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums nosaka:
➢ atbalstu, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 9. novembra dīkstāvē esošu darbinieku atlīdzības
kompensēšanai (atbalstu par dīkstāvi), neapliek ar IIN un VSAOI. Darba devējs, kura darbiniekiem
piešķirts atbalsts par dīkstāvi, var nepiemērot Darba likuma 74. pantu;1
➢ atbalstu, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 9. novembra nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku
atlīdzības kompensēšanai (atbalstu algu subsīdijai), Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) izmaksā
darbiniekam, neieturot IIN un VSAOI. Darba devējs, kuram piešķirts atbalsts algu subsīdijai, no aprēķinātās
bruto darba samaksas veic VSAOI (darba devēja daļu un darba ņēmēja daļu) un IIN, ņemot vērā, ka
atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa. VID informē darba devēju par
darbiniekam izmaksātā atbalsta algu subsīdijai apmēru;2
➢ ja VID izmaksātais atbalsts algu subsīdijai pārsniedz darba devēja aprēķinātās darba samaksas neto
apmēru, minētais pārsniegums nav apliekams ar IIN un VSAOI.3

DDZ aizpildīšana, ja par darbinieku saņem atbalstu par dīkstāvi
Atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalstu par dīkstāvi) neapliek ar IIN un
VSAOI.
!!! DDZ atbalstu par dīkstāvi neuzrāda.
Piemērs

1
2
3

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.1 daļa.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.2 daļa.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 15. panta 2.3 daļa.
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•
•
•
•

Darba devējs Līgai ir aprēķinājis darba algu par darbu no 1. novembra līdz 8. novembrim – 186 euro (par
nostrādātajām 40 stundām). Līga savā algas nodokļa grāmatiņā darba devēju nav norādījusi kā galveno
ienākumu gūšanas vietu. Alga tiek izmaksāta nākamā mēneša 20. datumā.
Sākot ar 9. novembri, Līga ir dīkstāvē saistībā ar Covid-19 krīzi.
Darba devējs decembrī piesakās atbalstam par dīkstāvi novembrī.
VID pieņem pozitīvu lēmumu par atbalsta piešķiršanu Līgai par novembra dīkstāves periodu.

DDZ par novembri.
✓
Nodokļi no novembra algas:
− VSAOI aprēķins:
darba devēja (DD) daļa: 24,09 % x 186 euro = 44,81 euro
darba ņēmēja (DŅ) daļa: 11% x 186 euro = 20,46 euro
− IIN aprēķins:
(23 % x 186 euro) – (20 % no 20,46 euro)= 42,78 euro – 4,09 euro = 38,69 euro
Norāda par novembri
aprēķināto algu
!!!Dīkstāves atbalstu
4. ailē neuzrāda.

•

Norāda no
novembra algas
aprēķinātās VSAOI

Norāda novembrī
ieturēto IIN (t. i., IIN
no oktobra algas, ko
izmaksāja novembrī)

Norāda novembrī
nostrādātās
stundas

IIN (36,89 euro) no novembra algas uzrāda DDZ par decembri.

DDZ par decembri (pieņemot, ka Līga arī decembrī ir dīkstāvē un par decembri tiks piešķirts atbalsts par dīkstāvi):
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Norāda decembrī ieturēto
IIN no novembra algas

DDZ aizpildīšana, ja saņem atbalstu algu subsīdijai
Darba devējs, kuram piešķirts atbalsts algu subsīdijai, no aprēķinātās bruto darba samaksas veic VSAOI
(darba devēja daļu un darba ņēmēja daļu) un IIN, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam
izmaksātās neto darba samaksas daļa.
Piemērs

•
•

Darba devēja aprēķinātā bruto darba samaksa par novembri Anitai ir 500 euro. Alga tiek izmaksāta nākamā
mēneša 23. datumā. DDZ iesniegšanai noteiktais datums – līdz nākamā mēneša 20. datumam. Anita savā
algas nodokļa grāmatiņā darba devēju nav norādījusi kā galveno ienākumu gūšanas vietu.
Nodokļi no novembra algas:
−
VSAOI aprēķins:
darba devēja (DD) daļa: 24,09 % x 500 euro = 120,45 euro
darba ņēmēja (DŅ) daļa: 11 % x 500 euro = 55 euro
−
IIN aprēķins:
(23 % x 500 euro) – (20% no 55 euro) = 115 euro – 11 euro = 104 euro
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•

Darba devējs decembrī piesakās atbalstam algu subsīdijai un iesniedz DDZ par novembri:
Norāda par novembri
aprēķināto algu

Norāda no
novembra algas
aprēķinātās VSAOI

Norāda novembrī ieturēto IIN
(t. i., IIN no oktobra algas, ko
izmaksāja novembrī)
Norāda novembrī
nostrādāto stundu
skaitu

•
•
•

VID decembrī ir pieņēmis pozitīvu lēmumu par atbalsta algu subsīdijai (par novembri) piešķiršanu Anitai.
Darba devējs decembrī veic algas izmaksu Anitai, ņemot vērā atbalsta algu subsīdijai apmēru4.
Darba devējs ieskaita budžetā:
– līdz 20. decembrim (t. i., līdz DDZ iesniegšanai noteiktajam datumam) – par novembri aprēķinātās VSAOI
(175,45 euro);
– līdz 23. decembrim – IIN (104 euro) no novembra algas, kas saņemta decembrī.

•

IIN (104 euro) no novembra algas uzrāda DDZ par decembri.

Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 675 17. punkts nosaka, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt
darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.
4
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Norāda par
decembri
aprēķināto algu

Norāda no
decembra algas
aprēķinātās VSAOI

Norāda IIN no
novembra algas, kas
saņemta decembrī

Anita
Anita

Piemērs
• Darba devēja aprēķinātā bruto darba samaksa par decembri Kārlim ir 600 euro. Alga tiek izmaksāta nākamā
mēneša 26. datumā. Kārlis savā algas nodokļa grāmatiņā darba devēju nav norādījis kā galveno ienākumu
gūšanas vietu.
• Nodokļi no decembra algas:
−
VSAOI aprēķins:
darba devēja (DD) daļa: 24,09 % x 600 euro = 144,54 euro
darba ņēmēja (DŅ) daļa: 11 % x 600 euro = 66 euro
−
IIN aprēķins:
(23 % x 600 euro) – (20% no 66 euro) = 138 euro – 13,20 euro = 124,80 euro
•

Darba devējs 5. janvārī piesakās atbalstam algu subsīdijai un iesniedz DDZ par decembri:
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Norāda par decembri
aprēķināto algu

Norāda no
decembra algas
aprēķinātās VSAOI

Norāda decembrī ieturēto IIN
(t. i., IIN no novembra algas, ko
izmaksāja decembrī)

Norāda decembrī
nostrādāto stundu
skaitu

Vienlaikus Kārli norāda arī decembra DDZ sarakstā “Personas, kuras nav obligāti sociāli
apdrošināmas”, aizpildot 1., 2., 3. un 8. aili. 8. ailē norāda IIN no decembra algas, ko Kārlis saņems
2021. gada janvārī, un atzīmē ailē “Darba attiecību veids” veidu “IIN no ienākumiem, kas
izmaksāti 2021. g. janvārī”.
–
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•
•
•

VID pieņem pozitīvu lēmumu par atbalsta algu subsīdijai (par decembri) piešķiršanu Kārlim.
Darba devējs janvārī veic algas izmaksu Kārlim, ņemot vērā atbalsta algu subsīdijai apmēru.
Darba devējs ieskaita vienotajā nodokļu kontā:
– līdz 23. janvārim – par decembri aprēķinātās VSAOI (210,54 euro);
– līdz 23. janvārim – IIN (124,80 euro) no decembra algas, kas saņemta janvārī.

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests

________________________________________________________________

Vai šis materiāls bija noderīgs?
Aicinām atstāt savu atsauksmi ŠEIT.

