Darba devēja un darbinieka iemaksas
privātajos pensiju fondos un dzīvības
apdrošināšanas prēmiju maksājumi
(ar līdzekļu uzkrāšanu)

2021.gads

Darba devējs no darbinieka mēneša darba ienākuma ir tiesīgs atskaitīt:
1) no darba devēja līdzekļiem darbinieka labā veiktās iemaksas
privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmiju (ar
līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus, kas kopā nepārsniedz 10 % no maksātājam
aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā;
2) no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības
apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus, kas veikti,
pamatojoties uz darbinieka iesniegumu (t.i., nodokļa maksātāja attaisnotos
izdevumus), kas kopā ar darbinieka paša veiktajiem dzīvības apdrošināšanas
prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumiem un iemaksām privātajos pensiju
fondos nepārsniedz 10 % no darbinieka mēneša bruto darba samaksas, bet ne
vairāk kā 4000 eiro gadā.
Darba devējam ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam
“Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” (turpmāk –
paziņojums).
No darba devēja līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un
dzīvības apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus darba devējs
uzrāda:
- paziņojuma 05.rindā “Ieņēmumi” – par maksājumu apmēru palielinot darba
samaksas apmēru,
- paziņojuma 06.rindā “Neapliekamie ienākumi” – to iemaksu privātajos pensiju
fondos un apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumu daļu, kas kopā
nav lielāka par 10 % no personas bruto darba samaksas taksācijas gadā.
No darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības
apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus, darba devējs uzrāda:
- paziņojuma 11.rindā un 12.rindā - to iemaksu privātajos pensiju fondos
un dzīvības apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumu daļu,
kas kopā nav lielāka par 10 % no darbinieka bruto darba samaksas
taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 4000 eiro.
1.piemērs
Darbinieka bruto darba samaksa gadā ir 10 000 eiro. Darba devējs no saviem
līdzekļiem ir veicis iemaksas privātajā pensiju fondā 1200 eiro apmērā. Darbinieka
kopējie bruto ienākumi ir 11 200 eiro (10 000 + 1200), no kuriem, nosakot ar algas
nodokli apliekamo ienākumu, var atskaitīt 1000 eiro (10 % no 10 000 eiro).
Darbinieka taksācijas gada apliekamais ienākums ir 10 200 eiro (10 000 + (1200 –
1000)).
Paziņojuma 06.rindā “Neapliekamie ienākumi” norāda 1000 eiro.
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dzīvības apdrošināšanas prēmiju
(ar līdzekļu
summas
uzkrāšanu)

iemaksas
privātajos pensiju fondos

valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Papildu atvieglojuma
summa

Papildu atvieglojuma
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Atvieglojumi par apgādājamiem

Neapliekamais minimums

Neapliekamie ienākumi
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-
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Aizpildot gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumu, tā 3.ailē “Neapliekamie
ienākumi” norāda neapliekamos ienākumus 1000 eiro no paziņojuma 06.rindas
“Neapliekamie ienākumi”.
Attaisnotie izdevumi
iemaksas
darba ņēmēja
privātajos
Bruto
Neapliekamie valsts sociālās
pensiju fondos autoru
ieņēmumi
ienākumi
apdrošināšanas
un dzīvības
izdevumi
obligātās
apdrošināšanas
iemaksas
prēmijas
2
11200

3
1000

4
0,00

5

Izdevumi, kas
saistīti ar
ienākumu gūšanu

6

0,00

0,00

7
0,00

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju D, tās 4.rindā “Neapliekamie ienākumi”
norāda neapliekamos ienākumus 1000 eiro no deklarācijas D1 pielikuma 3.ailes.
Nodokļa
maksātāja
deklarētie
dati

APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1
8. ailes summa + (D3 20. rinda + 23. rinda) + D31
17. rinda)

1

ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile –
D2 8.aile) + D21 5. aile)

2

KOPĀ (1. + 2.)

3

10200,00
0,00
10200,00

NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5.
un 10. rindas summa vai D31 1.1. un 10. rindas
summa)

4
1000,00

ATTAISNOTIE IZDEVUMI:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(D1 4. ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 20.
rinda vai D31 5.1. rinda) – solidaritātes nodokļa
daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa
sadales kontā

3

5
1071,00

No darbinieka līdzekļiem pārskaitītās iemaksas privātajos pensiju fondos un
apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus, kas veikti,
pamatojoties uz kolektīvo vai individuālo līgumu, un kurus saskaņā ar
darbinieka iesniegumu veicis darba devējs, ieturot tos no darbinieka darba ienākuma
(maksātāja attaisnotie izdevumi), uzrāda attiecīgi paziņojuma 11. un 12. rindā
“Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi
atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5. ailes summa
+ paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi).
Minētie maksājumi kopā ar darbinieka paša veiktajām iemaksām privātajos
pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumiem
nepārsniedz ierobežojumu 10 % apmērā no darbinieka mēneša bruto darba samaksas,
bet ne vairāk kā 4000 eiro.
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dzīvības apdrošināšanas prēmiju
(ar līdzekļu
summas
uzkrāšanu)

iemaksas
privātajos pensiju fondos

valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Papildu atvieglojuma
summa

Papildu atvieglojuma
kods**

Atvieglojumi par apgādājamiem

Ieņēmumi

Neapliekamie ienākumi

Neapliekamais minimums

2.piemērs
Darbinieka bruto darba samaksa gadā ir 17 000 eiro. Darba devējs no darbinieka
līdzekļiem ir veicis iemaksas privātajā pensiju fondā 1200 eiro apmērā. Darbinieka
kopējie ienākumi ir 17 000 eiro, no kuriem, nosakot ar algas nodokli apliekamo
ienākumu, pieļaujamais atskaitījums varētu būt 1700 eiro (10 % no 17 000 eiro).
Paziņojuma 11.rindā “Iemaksas privātajos pensiju fondos” uzrāda 1200 eiro.

12
0,00

Aizpildot gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumu, tā 5. ailē “Attaisnotie izdevumi
– iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas” uzrāda
darba devēja no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos
1200 eiro no paziņojuma 11.rindas “Iemaksas privātajos pensiju fondos”.
Attaisnotie izdevumi
iemaksas
darba ņēmēja
privātajos
Bruto
Neapliekamie valsts sociālās
pensiju fondos
ieņēmumi
ienākumi
apdrošināšanas
un dzīvības
obligātās
apdrošināšanas
iemaksas
prēmijas

autoru izdevumi

2

3

4

5

6

17000,00

0,00

1785

1200,00

0,00

4

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju D, tās 7.rindā “Privātajos pensiju fondos
izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5. ailes summa + paša
nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju
maksājumi)” norāda darba devēja no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas
privātajos pensiju fondos 1200 eiro no deklarācijas D1 pielikuma 5. ailes.
Nodokļa
maksātāja
deklarētie dati

APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 8. ailes
summa + (D3 20. rinda + 23. rinda) + D31 17. rinda)

1

ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile – D2 8.aile)
+ D21 5. aile)

2

KOPĀ (1. + 2.)

3

17000,00
0,00
17000,00

NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10.
rindas summa vai D31 1.1. un 10. rindas summa)

4

-

ATTAISNOTIE IZDEVUMI:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.
ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 20. rinda vai D31
5.1. rinda) – solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5

par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem
un dāvinājumiem (D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes
kopsumma)

6

privātajos
pensiju
fondos
izdarītās
iemaksas,
apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5.
ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un
dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)

7

1785,00

1200,00

3.piemērs
Darbinieka bruto darba samaksa gadā ir 14 000 eiro. Darba devējs no saviem
līdzekļiem ir veicis iemaksas privātajā pensiju fondā 1200 eiro un no darbinieka
līdzekļiem ir veicis iemaksas privātajā pensiju fondā 1000 eiro. Darbinieka kopējie
bruto ienākumi ir 15 200 eiro (14 000 + 1200), no kuriem, nosakot ar algas nodokli
apliekamo ienākumu, pieļaujamais atskaitījumu apmērs varētu būt 1400 eiro (10 %
no 14 000 eiro).
Paziņojuma 06.rindā “Neapliekamie ienākumi” norāda 1200 eiro.
Tā kā 10 % no darbinieka bruto darba samaksas 14 000 eiro ir 1400 eiro, darba
devējs attaisnotajos izdevumos drīkst atskaitīt no darbinieka līdzekļiem veiktajām
iemaksām privātajā pensiju fondā 1000 eiro.
Paziņojuma 11.rindā “Iemaksas privātajos pensiju fondos” norāda 1000 eiro.
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dzīvības apdrošināšanas prēmiju
summas (ar līdzekļu uzkrāšanu)

iemaksas
privātajos pensiju fondos

valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Papildu atvieglojuma
summa

Papildu atvieglojuma
kods**

Atvieglojumi par apgādājamiem

Neapliekamais minimums

Neapliekamie ienākumi

Ieņēmumi

05
15200

12
0

Aizpildot gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumu, tās 3.ailē “Neapliekamie
ienākumi” norāda neapliekamos ienākumus 1200 eiro no paziņojuma 06.rindas
“Neapliekamie ienākumi”, savukārt 5. ailē “Attaisnotie izdevumi – iemaksas
privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas” norāda darba devēja
no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos no paziņojuma
11.rindas “Iemaksas privātajos pensiju fondos” 1000 eiro.
Attaisnotie izdevumi
Bruto
ieņēmumi

Neapliekamie
ienākumi

2

3

15200,00

1200,00

darba ņēmēja
valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās
iemaksas

iemaksas
privātajos
pensiju fondos
un dzīvības
apdrošināšanas
prēmijas

autoru izdevumi

4

5

6

0,00

1000,00

0,00

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju D, tās 4.rindā “Neapliekamie ienākumi” norāda
neapliekamos ienākumus 1200 eiro no D1 pielikuma 3.ailes, savukārt 7.ailē
“Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi
atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5. ailes
summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju
maksājumi)” norāda darba devēja no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas
privātajos pensiju fondos 1000 eiro no deklarācijas D1 pielikuma 5. ailes.
Nodokļa
maksātāja
deklarētie dati

APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 8. ailes
summa + (D3 20. rinda + 23. rinda) + D31 17. rinda)

1

ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile – D2 8.aile)
+ D21 5. aile)

2

KOPĀ (1. + 2.)

3

_
_
-

NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10.
rindas summa vai D31 1.1. un 10. rindas summa)

6

4

1200,00

ATTAISNOTIE IZDEVUMI:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.
ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 20. rinda vai D31
5.1. rinda) – solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5

par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem
un dāvinājumiem (D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes
kopsumma)

6

privātajos
pensiju
fondos
izdarītās
iemaksas,
apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5.
ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un
dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)

7

1470,00

1000,00

06

07

15600,00 1400,00 0,00

dzīvības apdrošināšanas prēmiju
summas (ar līdzekļu uzkrāšanu)

iemaksas
privātajos pensiju fondos

valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Papildu atvieglojuma
summa

Papildu atvieglojuma
kods**

Neapliekamais minimums

Neapliekamie ienākumi

Ieņēmumi
05

Atvieglojumi par apgādājamiem

4.piemērs
Darbinieka bruto darba samaksa gadā ir 14 000 eiro. Darba devējs no saviem
līdzekļiem ir veicis iemaksas privātajā pensiju fondā 1200 eiro, apdrošināšanas
prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus 400 eiro un no darbinieka līdzekļiem
(uz kolektīvā līguma pamata) ir veicis iemaksas privātajā pensiju fondā 1000 eiro.
Darbinieka kopējie ienākumi ir 15 600 eiro (14 000 + 1200 + 400), no kuriem,
nosakot ar algas nodokli apliekamo ienākumu, var atskaitīt 10 % – 1400 eiro (10 %
no 14 000). Darbinieka taksācijas gada apliekamais ienākums ir 14 200 eiro (14 000
+ (1200 + 400) – 1400).
Paziņojuma 06.rindā “Neapliekamie ienākumi” norāda 1400 eiro, paziņojuma
11.rindā “Iemaksas privātajos pensiju fondos” norāda 1000 eiro (iemaksas, kas
veiktas no darbinieka līdzekļiem (uz kolektīvā līguma pamata)).

08

09a
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0,00

0,00

0,00

1491,00

1000,00

0,00

Aizpildot gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumu, tā 3.ailē “Neapliekamie
ienākumi” norāda neapliekamos ienākumus 1400 eiro (darba devēja no darba
devēja līdzekļiem veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā un apdrošināšanas
prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumi no paziņojuma 06.rindas
“Neapliekamie ienākumi”), savukārt, 5.ailē - “Iemaksas privātajos pensiju fondos
un dzīvības apdrošināšanas prēmijas ”
norāda
no paziņojuma 11.rindas
“Iemaksas privātajos pensiju fondos” 1000 eiro.
Bruto
Neapliekamie
ieņēmumi
ienākumi

Attaisnotie izdevumi
darba ņēmēja
valsts sociālās

iemaksas
privātajos

7

autoru izdevumi

apdrošināšanas pensiju fondos
obligātās
un dzīvības
iemaksas
apdrošināšanas
prēmijas
2

3

4

5

6

15600,00

1400,00

0,00

1000,00

0,00

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju D, tās 7.rindā “Privātajos pensiju fondos
izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5.ailes summa + paša nodokļa
maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)” norāda no
darbinieka līdzekļiem (uz kolektīvā līguma pamata) veiktās iemaksas privātajā
pensiju fondā 1000 eiro (summu, kuru darba devējs nav atskaitījis).
Nodokļa
maksātāja
deklarētie dati

APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 8. ailes
summa + (D3 20. rinda + 23. rinda) + D31 17. rinda)

1

ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile – D2 8.aile)
+ D21 5. aile)

2

KOPĀ (1. + 2.)

3

14200,00
0,00
14200,00

NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10.
rindas summa vai D31 1.1. un 10. rindas summa)

4

1400,00

ATTAISNOTIE IZDEVUMI:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.
ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 20. rinda vai D31
5.1. rinda) – solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5

par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem
un dāvinājumiem (D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes
kopsumma)

6

privātajos
pensiju
fondos
izdarītās
iemaksas,
apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5.
ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un
dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)

7

1491,00

2000,00

5.piemērs
Darbinieka bruto darba samaksa gadā ir 20 000 eiro. Darba devējs no darbinieka
līdzekļiem ir veicis iemaksas privātajā pensiju fondā 1000 eiro. Vienlaikus darbinieks
pats arī ir veicis apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus 4000
eiro apmērā.
Tā kā 10 % no darbinieka bruto darba samaksas (20 000 eiro) ir 2000 eiro, darba
devējs darbinieka attaisnotajos izdevumos drīkst atskaitīt darba devēja no darbinieka
līdzekļiem veiktajām iemaksām privātajā pensiju fondā pilnā apmērā 1000 eiro.
Paziņojuma 11.rindā “Iemaksas privātajos pensiju fondos” norāda 1000 eiro.
8

dzīvības apdrošināšanas prēmiju
summas (ar līdzekļu uzkrāšanu)

iemaksas
privātajos pensiju fondos

valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Papildu atvieglojuma
summa

Papildu atvieglojuma
kods**

Atvieglojumi par apgādājamiem

Neapliekamais minimums

Neapliekamie ienākumi

Ieņēmumi
05

06

07

08

09a

09

10

11

12

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2100,00

1000,00

0,00

Gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 5. ailē “Attaisnotie izdevumi – iemaksas
privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas” norāda darba
devēja no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos no
paziņojuma 11.rindas “Iemaksas privātajos pensiju fondos” 1000 eiro.
Attaisnotie izdevumi
iemaksas
darba ņēmēja
privātajos
Bruto
Neapliekamie valsts sociālās
pensiju fondos
ieņēmumi
ienākumi
apdrošināšanas
un dzīvības
obligātās
apdrošināšanas
iemaksas
prēmijas

autoru izdevumi

2

3

4

5

6

20000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

Gada ienākumu deklarācijas D 07.rindā “Privātajos pensiju fondos izdarītās
iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi (ar līdzekļu uzkrāšanu)” iekļauj
deklarācijas D1 pielikuma 5ailē “Attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajos pensiju
fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas” uzrādīto darba devēja no darbinieka
līdzekļiem veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā 1000 eiro un pašas fiziskās
personas iemaksas dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju
summu 1000 eiro.
!!! Deklarācijas D 07.rindā norādītās fiziskās personas iemaksas privātajos pensiju
fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi kopā nedrīkst pārsniegt 10 % (kā
arī ne vairāk kā 4000 eiro) no deklarācijas D 03.rindā “Apliekamie ienākumi –
kopā” 20 000 eiro norādītās summas.
Nodokļa
maksātāja
deklarētie dati

APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 8. ailes
summa + (D3 20. rinda + 23. rinda) + D31 17. rinda)

1

ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile – D2 8.aile)
+ D21 5. aile)

2

KOPĀ (1. + 2.)

3

NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI

9

20000,00
0,00
20000,00

(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10.
rindas summa vai D31 1.1. un 10. rindas summa)

4

-

ATTAISNOTIE IZDEVUMI:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.
ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 20. rinda vai D31
5.1. rinda) – solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5

par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem
un dāvinājumiem (D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes
kopsumma)

6

privātajos
pensiju
fondos
izdarītās
iemaksas,
apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5.
ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un
dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)

7

2100,00

2000,00

05

06

50000,00 0,00

07

0,00

08

0,00

09a

0,00

09

0,00

10

11

5250,00

2000,00

dzīvības apdrošināšanas prēmiju
summas (ar līdzekļu uzkrāšanu)

iemaksas
privātajos pensiju fondos

valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Papildu atvieglojuma
summa

Papildu atvieglojuma
kods**

Atvieglojumi par apgādājamiem

Ieņēmumi

Neapliekamie ienākumi

Neapliekamais minimums

6.piemērs
Darbinieka bruto darba samaksa gadā ir 50 000 eiro. Darba devējs no darbinieka
līdzekļiem ir veicis iemaksas privātajā pensiju fondā 2000 eiro. Vienlaikus darbinieks
pats arī ir veicis apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus 4000
eiro apmērā.
Tā kā 10 % no darbinieka bruto darba samaksas (50 000 eiro) ir 5000 eiro, darba
devējs darbinieka attaisnotajos izdevumos drīkst atskaitīt darba devēja no
darbinieka līdzekļiem veiktajām iemaksām privātajā pensiju fondā pilnā apmērā
2000 eiro.

12

0,00

Paziņojuma 11.rindā “Iemaksas privātajos pensiju fondos” norāda 2000 eiro.
Gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 5. ailē “Attaisnotie izdevumi – iemaksas
privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas” norāda darba devēja
no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos no paziņojuma
11.rindas “Iemaksas privātajos pensiju fondos” 2000 eiro.
Attaisnotie izdevumi
darba ņēmēja
iemaksas
Bruto
Neapliekamie valsts sociālās
privātajos
ieņēmumi
ienākumi
apdrošināšanas
pensiju fondos
obligātās
un dzīvības
iemaksas

10

autoru izdevumi

apdrošināšanas
prēmijas
2

3

4

5

6

50000,00

0,00

5250,00

2000,00

0,00

Gada ienākumu deklarācijas D 07.rindā “Privātajos pensiju fondos izdarītās
iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi (ar līdzekļu uzkrāšanu)” iekļauj
deklarācijas D1 pielikuma 5. ailē “Attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajos
pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas” uzrādīto darba devēja no
darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā 2000 eiro un pašas
fiziskās personas iemaksas dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu)
prēmiju summu 2000 eiro (jo saskaņā ar likumā noteikto, deklarācijas D 07.rindā
norādītās fiziskās personas pašas veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un
apdrošināšanas prēmiju maksājumi nedrīkst kopā pārsniegt 4000 eiro ).
Nodokļa
maksātāja
deklarētie dati

APLIEKAMIE IENĀKUMI:
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 8. ailes
summa + (D3 20. rinda + 23. rinda) + D31 17. rinda)

1

ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile – D2 8.aile)
+ D21 5. aile)

2

KOPĀ (1. + 2.)

3

50000,00
0,00
50000,00

NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10.
rindas summa vai D31 1.1. un 10. rindas summa)

4

0,00

ATTAISNOTIE IZDEVUMI:
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.
ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 20. rinda vai D31
5.1. rinda) – solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5

par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem
un dāvinājumiem (D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes
kopsumma)

6

privātajos
pensiju
fondos
izdarītās
iemaksas,
apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības
apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) (D1 5.
ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un
dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)

7

11

5250,00

4000,00

