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Vispārīgie jautājumi
Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību jaunuzņēmumiem, kam piešķirts
valsts atbalsts fiksēta maksājuma veikšanai.
Atbalsta programmas, to piešķiršanas kritērijus, kā arī jaunuzņēmumam piešķirtā
atbalsta administrēšanas kārtību nosaka Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums –
https://likumi.lv/ta/id/287272-jaunuznemumu-darbibas-atbalsta-likums
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Jaunuzņēmuma darbinieku
informēšana un reģistrēšana
VID
Slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā informē par to, ka:
• darba devējs ir jaunuzņēmums;

Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras
pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu
izstrādi, ražošanu vai attīstību.

•

par darba ņēmēju tiek veikts fiksēts maksājums;

Fiksēts maksājums ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk –
obligātās iemaksas) galīgs mēneša maksājums, ko jaunuzņēmums veic par darba
ņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

•

jaunuzņēmuma darba ņēmējam ir pienākums veikt papildu obligātās iemaksas
valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā.

Šo informāciju ietver darba līgumā.

•

•

Jaunuzņēmums iesniedz ziņas par darba ņēmējiem:
par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu dienu pirms personas
darba uzsākšanas, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu
stundu pirms personas darba uzsākšanas, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski
elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS);
par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši darba ņēmēja statusu, tai
skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas
atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu,
atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim
gadiem adopciju vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā
atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura
aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas
lēmumu nodots aprūpējamais bērns), – ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc
statusa maiņas vai zaudēšanas.
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EDS darba logā logrīkā “Sagatavot jaunu dokumentu” nospiež spiedpogu “No
veidlapas”:

Šo dokumentu var iesniegt, manuāli aizpildot ievadlapu (skat. aprakstu
turpmāk) vai augšupielādējot XML formāta datni.
Jauna dokumenta izveides lapas izvēlnē “Pēc dokumentu grupas” izvēlas “Valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti” un izvēlnē “Visi dokumenti”
izvēlas “Ziņas par darba ņēmējiem”.

Dokumentā obligāti aizpilda visas atzīmētās ailes.
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Izvēlas darba ņēmējam atbilstošu ziņu kodu:
Nr.
p. k.

Ziņu
kods

1.

11

Darba ņēmēja statusa iegūšana

2.

14

Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta brīvības
atņemšanas soda izciešanas laikā

3.

16

Mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšana

4.

21

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana,
pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu

5.

22

Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja
pārkāpumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteikta personu
atbrīvošana no darba

6.

23

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana
sakarā ar darba devēja vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja
likvidāciju

7.

24

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana
sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ

8.

25

Darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana
citos gadījumos

Atšifrējums
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9.

40

Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir
piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba
algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un
uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas
lēmumu nodots aprūpējamais bērns

10.

41

Datums, kurā darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir sācis
darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vai pēc atvaļinājuma bez
darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un
uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas
lēmumu nodots aprūpējamais bērns

11.

50

Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir
piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas

12.

51

Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez
darba algas saglabāšanas

13.

61

Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta sezonas
rakstura darbos

14.

71

Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs

15.

72

Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs

16.

81

Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums

17.

82

Fiziska persona, ar kuru ir izbeigts uzņēmuma līgums

18.

29

Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja
iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam

19.

PM

Darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa

20.

91

Datums, ar kuru darba ņēmējam vai mikrouzņēmuma darbiniekam ir
piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu vai atvaļinājums
sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim
gadiem adopciju

21.

92

Datums, ar kuru darba ņēmējs vai mikrouzņēmuma darbinieks ir
sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu vai pēc
atvaļinājuma sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā
līdz trim gadiem adopciju

22.

26 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, ja persona nav uzsākusi darbu

Reģistrējot darba ņēmēju, norāda tā personas kodu, vārdu un uzvārdu.
Ja reģistrē darbinieku – Latvijas nerezidentu –, norāda tā dzimšanas datus. Pēc tam
darba devējs vēršas VID ar iesniegumu par unikāla reģistrācijas numura piešķiršanu,
pievienojot tam darba ņēmēja pases kopiju un dzīvesvietas adresi rezidences valstī. VID
piešķir darba ņēmējam unikālu reģistrācijas numuru, kuru darba devējs izmanto
personas koda vietā. Minēto iesniegumu par unikālā reģistrācijas numura piešķiršanu
VID var nosūtīt, izmantojot EDS piedāvāto dokumentu “Informācija VID Klientu
apkalpošanas centram”, papildus pievienojot arī pielikumus (pases kopiju un
dzīvesvietas adresi rezidences valstī).
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Pēc unikālā reģistrācijas numura saņemšanas iesniedz precizētas ziņas
par darba ņēmējiem, papildinot deklarēto ierakstu ar šo numuru.
Aizpildītās ziņas par darba ņēmējiem saglabā, nospiežot spiedpogu “Pārbaudīt un
saglabāt”, un iesniedz, nospiežot spiedpogu “Iesniegt”.
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Fiksētā maksājuma veikšanas
kārtība un termiņi
Jaunuzņēmumu obligāto iemaksu galīgs mēneša maksājums ir obligāto iemaksu
maksājums par darba ņēmēju divu minimālo mēneša darba algu apmērā (2021.gadā –
1000 euro), kam piemērota obligāto iemaksu likme.
…
Darba Darba
ņēmēja devēja Kopējā
Sociāli apdrošināmās personas
likmes likmes likme
daļa
daļa
(%)
(%)
(%)
Darba ņēmējs – vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas
10,50 23,59 34,09
invalīds)
Darba ņēmējs, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības
saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta 9,25
20,77 30,02
ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)
Darba ņēmējs, kurš ir:
• izdienas pensiju saņēmējs;
9,76
21,94 31,70
• invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs
Darba ņēmējs, kurš
tiek nodarbināts brīvības
atņemšanas soda izciešanas laikā (arī I, II vai III grupas 8,87
19,93 28,80
invalīds)
Darba ņēmējs, kurš
tiek nodarbināts brīvības
atņemšanas soda izciešanas laikā un ir sasniedzis
vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju 7,67
17,24 24,91
(arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai
priekšlaicīgi)
Fiksēto maksājumu aprēķina, obligāto iemaksu likmes darba ņēmēja daļu ieturot no
darbinieka algas, un darba devēja likmes daļa tiek maksāta no darba devēja līdzekļiem.
Jaunuzņēmuma darba ņēmējs ar darba devēja starpniecību veic papildu obligātās
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju
shēmā.
Papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksas privātajā
brīvprātīgajā pensiju shēmā veic vismaz 10 procentu apmērā no darba ņēmējam algotā
darbā aprēķinātā bruto ienākuma (kas nav lielāks par obligāto iemaksu objekta
maksimālo apmēru gadā) un fiksētā maksājuma objekta starpības.

Darba ņēmējs informē darba devēju par savu izvēli veikt vai nu papildu obligātās
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju
shēmā. Šādu izvēli darba ņēmējs izdara vienu reizi atbalsta periodā.
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1.piemērs
Jaunuzņēmums SIA “ABC” darba ņēmējam Pēterim Kalniņam, kurš apdrošināms visos
valsts sociālās apdrošināšanas veidos, par 2021.gada maiju aprēķināja darba algu
4200 euro.
Pēteris Kalniņš informēja darba devēju SIA “ABC”, ka vēlas veikt papildu obligātās
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.
Jaunuzņēmums veic fiksēto maksājumu 10,50 % no 1000 euro = 105 euro (darba
ņēmēja daļa) un 23,59 % no 1000 euro = 235,90 euro (darba devēja daļa).
Pēteris Kalniņš ar jaunuzņēmuma SIA “ABC” starpniecību veic obligātās iemaksas
valsts pensiju apdrošināšanā vismaz 320 euro apmērā ((4200 euro – 1000 euro) x
10 %).
Fiksēto maksājumu par darba ņēmēju jaunuzņēmums veic par kalendāra mēnesi arī
tad, ja darba ņēmējam algotā darbā aprēķinātie ienākumi kalendāra gadā ir sasnieguši
obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.
Ja jaunuzņēmuma darba ņēmējam algotā darbā aprēķinātie ienākumi kalendāra gadā
pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, jaunuzņēmumam ir pienākums
papildus veikt solidaritātes nodokļa maksājumus saskaņā ar Solidaritātes nodokļa
likumu.
Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2021.gadā ir 62 800 euro gadā.
2.piemērs
Jaunuzņēmums SIA “RRR” darba ņēmējam Jānim Alksnim, kurš apdrošināms
visos valsts sociālās apdrošināšanas veidos, ir noteikta ikmēneša atlīdzība
10 000 euro apmērā.
Jānis Alksnis informēja darba devēju SIA “RRR”, ka vēlas veikt papildu
obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.
Jūlijā, kad par gadu aprēķinātie ienākumi ir sasnieguši obligāto iemaksu
objekta maksimālo apmēru – 62 800 euro, papildu obligātās iemaksas pensiju
apdrošināšanai veic tikai no summas līdz 62 800 euro ((7200 euro – 1000 euro) x
10 %=620 euro.
Jaunuzņēmums veic fiksēto maksājumu 10,50 % no 1000 euro = 105 euro
(darba ņēmēja daļa) un 23,59 % no 1000 euro = 23,59 euro (darba devēja daļa).
Jānim Alksnim papildus ir jāaprēķina solidaritātes nodoklis no 7200 euro
(70 000 – 62 800). 7200 euro x 10,50 % =756 euro (darba ņēmēja daļa) un
7200 euro x 23,59 % = 1698,48 euro (darba devēja daļa).
Turpmākajos mēnešos
papildu obligātās
iemaksas valsts
pensiju
apdrošināšanai neveic.
3.piemērs
Pēteris Kļaviņš ir SIA “ABC” darbinieks, un par gadu aprēķinātie ienākumi
novembrī ir sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru – 62 800 euro.
SIA “ABC” iegūst jaunuzņēmuma statusu ar 2020.gada 1.decembri. Darba
ņēmējam Pēterim Kļaviņam algotā darbā aprēķinātie ienākumi par decembri ir
5000 euro.
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Jaunuzņēmums par decembri veic fiksēto maksājumu 10,50 % no 1000 euro
= 105 euro (darba ņēmēja daļa) un 23,59 % no 1000 euro = 235,90 euro (darba
devēja daļa).
Pēterim Kļaviņam ir jāaprēķina solidaritātes nodoklis (5000 euro x 10,50 % =
525 euro (darba ņēmēja daļa) un 5000 euro x 23,59 % = 1179,50 euro (darba devēja
daļa)).
Ņemot vērā, ka Pētera Kļaviņa par gadu aprēķinātie ienākumi ir sasnieguši
obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, obligātās iemaksas valsts pensiju
apdrošināšanā vai iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā neveic.
4.piemērs
Jānis Bērziņš ir jaunuzņēmuma SIA “AAA” darbinieks kopš 2021.gada
novembra.
Jāņa Bērziņa par gadu aprēķinātie ienākumi pie iepriekšējā darba devēja ir
sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru – 62 800 euro.
Darba ņēmējam Jānim Bērziņam algotā darbā aprēķinātie ienākumi par
novembri ir 5000 euro.
Jānis Bērziņš informēja darba devēju SIA “AAA”, ka vēlas veikt papildu
obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.
Jaunuzņēmums veic fiksēto maksājumu 10,50 % no 1000 euro = 105 euro
(darba ņēmēja daļa) un 23,59 % no 1000 euro = 235,90 euro (darba devēja daļa).
Jānim Bērziņam jāaprēķina solidaritātes nodoklis (5000 euro x 10,5 % =
525 euro (darba ņēmēja daļa) un 5000 euro x 23,59 % = 1179,50 euro (darba devēja
daļa)).
Fiksēto maksājumu nepiemēro proporcionāli par tām gada kalendāra dienām, kurās
darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai kurās darba ņēmējam (bērna
tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kā arī par pārejošas
darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām
darba ņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.
Aprēķinot obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksas privātajā
brīvprātīgajā pensiju shēmā, ņem vērā proporcionāli aprēķināto fiksēto maksājumu par
tām gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
vai kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna
piedzimšanu, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību
atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām darba ņēmējam ir izsniegta darbnespējas
lapa “B”.

Darba devējs iemaksā vienotajā nodokļu kontā obligātās iemaksas (gan darba
devēja, gan darba ņēmēja daļu) par katru darba ņēmēju reizi mēnesī līdz pārskata
mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.
Obligātās iemaksas, papildu aprēķinātās obligātās
apdrošināšanai un solidaritātes nodokli ieskaita:
Saņēmējs

iemaksas

Valsts budžets (VID)
11

valsts

pensiju
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Reģistrācijas numurs
Saņēmēja iestāde
BIC kods

90000010008
Valsts kase
TRELLV22

Konta numurs

LV33TREL106000030000

12

VSAOI jaunuzņēmējiem

Darba devēja ziņojumu
iesniegšana
Darba devējs katru mēnesi līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša
17. datumam, iesniedz VID darba devēja ziņojumu (Ministru kabineta 2010.gada
7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumu) (turpmāk –
noteikumu Nr.827 3.pielikums).

Darba devēja ziņojumā jaunuzņēmuma darbiniekus norāda atsevišķos
sarakstos atbilstoši darba ņēmēja statusam un izvēlētajam pensiju līmenim:
•
jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās
apdrošināšanas veidiem;
•
jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju
apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības
apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas
pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas
saņēmējas);
•
jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju
apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai
un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām
(darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma
pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi));
•
jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un
iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti visiem valsts
sociālās apdrošināšanas veidiem;
•
jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un
iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju
apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības
apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas
pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas
saņēmējas);
•
jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un
iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju
apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai
un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām
(darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma
pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)).
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Jaunuzņēmums par darba ņēmējiem, kuriem tiek piemērota atbalsta programma fiksēta
maksājuma veikšanai, aizpilda arī darba devēja ziņojuma (noteikumu Nr.827
3.pielikuma) 12.aili (iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 %) un 13.aili (aprēķinātais
solidaritātes nodoklis).
5.piemērs
Pēteris Kļaviņš ir SIA “ABC” darbinieks, un par gadu aprēķinātie ienākumi
novembrī ir sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru – 62 800 euro.
SIA “ABC” iegūst jaunuzņēmuma statusu ar 2021.gada 1.decembri. Darba
ņēmējam Pēterim Kļaviņam algotā darbā aprēķinātie ienākumi par decembri ir
8000 euro.
Pēteris Kļaviņš informēja darba devēju SIA “ABC”, ka vēlas veikt papildu
obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.
Darba devēja ziņojumā Pētera Kļaviņa gūtos ienākumus norāda darba devēja
ziņojuma sarakstā: jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais
maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts
sociālās apdrošināšanas veidiem.
Darba devēja ziņojumu aizpilda šādi:
4.aile – aprēķinātie darba ienākumi (8000 euro);
5.aile – aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(340,90 euro (10,5 % no 1000 euro = 105 euro (darba ņēmēja daļa) un 23,59 % no
1000 euro = 235,9 euro (darba devēja daļa));
13.aile – aprēķinātais solidaritātes nodoklis (8000 euro x 10,5 % = 840 euro
(darba ņēmēja daļa) un 8000 euro x 23,59 % = 1887,20 euro (darba devēja daļa)).
Ja nepieciešams precizēt darba ņēmēja darba ienākumus, obligātās iemaksas, iemaksas
pensiju apdrošināšanai un solidaritātes nodokli par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata
mēneša, darba devējs precizējumus norāda pārskata mēneša darba devēja ziņojumā.
Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumu (6.aile), obligāto iemaksu (7.aile),
iemaksu pensiju apdrošināšanai (14.aile) un solidaritātes nodokļa (15.aile)
palielinājumu vai samazinājumu.
Ja jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisija atceļ lēmumu par atbalsta programmas
piešķiršanu, jaunuzņēmums, kas atbalsta programmas periodā zaudējis tiesības
izmantot atbalsta programmu, ne vēlāk kā viena kalendāra mēneša laikā pēc tiesību
zaudēšanas iesniedz darba devēja ziņojumu par darba ņēmējiem, kuriem bija piemērota
atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, un aizpilda iepriekšējo pārskata
mēnešu darba devēja ziņojumus (noteikumu Nr.827 3.pielikumu), norādot šos darba
ņēmējus vispārējā nodokļu režīmā.
6.piemērs
SIA “AAA” ir kļuvis par jaunuzņēmumu ar 2021.gada 1.aprīli. Darbiniekam,
kam piešķirta valsts vecuma pensija, algotā darbā aprēķinātie ienākumi par aprīli ir
4500 euro.
Darbinieks ir izvēlējies papildus veikt iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju
shēmā.
Darba devēja ziņojumā darbinieka gūtos ienākumus norāda darba devēja
ziņojuma sarakstā: jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais
maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti
valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku
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apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt
valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā
priekšlaicīgi)).
Darba devēja ziņojumu aizpilda šādi:
4.aile – aprēķinātie darba ienākumi (4500 euro);
5.aile – aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(300,20 (1000 euro x 9,25 % = 92,50 euro (darba ņēmēja daļa) un 1000 euro x
20,77 % = 207,70 euro (darba devēja daļa)));
12.aile – aprēķinātās iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā
((4500 euro – 1000 euro) x 10 % = 350 euro).
2021.gada 15.jūlijā SIA “AAA” zaudēja tiesības izmantot atbalsta programmu
ar 2021.gada 1.aprīli.
SIA “AAA” ikmēneša ziņojuma par darba ņēmējiem iesniegšanas termiņš ir
17.datums.
Ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.augustam SIA “AAA” ir jāiesniedz darba devēja
ziņojumu precizējumi par aprīli un maiju, norādot darba ņēmēju vispārējā nodokļu
režīmā atbilstoši darba ņēmēja statusam – darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju
apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un
sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba
ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju,
vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba
ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem).
Ņemot vērā, ka darba devēja ziņojums par jūniju vēl nav iesniegts, SIA “AAA”
darba devēja ziņojumu par jūniju iesniedz vispārējā kārtībā.
Darba devēja ziņojumu aizpilda šādi:
4.aile – aprēķinātie darba ienākumi (4500 euro);
5.aile – aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(1350,88 euro (4500 euro x 9,25 % = 416,23 euro (darba ņēmēja daļa) un
4500 euro x 20,77 % = 934,65 euro (darba devēja daļa))).
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Saistošie normatīvie akti
1. Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums.
2. Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
3. Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr.827 “Noteikumi par
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un
ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām u
iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
4. Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.786 “Noteikumi par
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās
apdrošināšanas veidiem”.
5. Solidaritātes nodokļa likums.
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