Atvieglojumi ziedotājiem
2018.gadā
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa
atvieglojums ziedotājiem
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (spēkā ar
01.01.2018.) 12.pants
MK noteikumi:
• MK 14.11.2017. Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma
nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”
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Kas ir ziedojums?

Par ziedojumu uzskata mantu vai finanšu līdzekļus, kurus
nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod
likuma 12.panta pirmajā daļā minētajai organizācijai tās statūtos,
satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai, ja
saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras
uzskatāmas par atlīdzību.
 Tātad par
nepiemēro.

ziedotu

pakalpojumu

nodokļa

atvieglojumu
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Kas ir ziedojumu saņēmēji?

1) sabiedriskā labuma organizācija, kurai piešķirts
statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju
likumu
(informācija VID mājas lapā https://www6.vid.gov.lv/SLO );

2) budžeta iestāde
(piemēram, atlaidi nav tiesības piemērot par
ziedojumu Latvijas universitātei vai Vidzemes
augstskolai, jo tās ir atvasinātas publiskas personas);
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Kas ir ziedojumu saņēmēji?
3) valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas
deleģētas valsts kultūras funkcijas
(t.i., VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, VSIA “Liepājas
simfoniskais orķestris”, VSIA “Daugavpils teātris”, VSIA “Rīgas cirks”,
VSIA “Valmieras drāmas teātris”, VSIA “Dailes teātris”, VSIA “Latvijas
Leļļu teātris”, VSIA “Mihaila Čehova Rīgas krievu teātris”, VSIA “Latvijas
Nacionālais teātris”, VSIA “Jaunais Rīgas teātris” u.c.);

4) nevalstiskai organizācijai, kura reģistrēta citā ES vai
EEZ valstī un darbojas Latvijas SLO nosacījumiem
pielīdzināmā statusā.
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Ziedotāja atbildība
 Nav tiesību piemērot nodokļa atvieglojumus, ja ziedojuma
saņēmējs saņemtos līdzekļus nodod tālāk citai personai (tas ir,
darbojas tikai kā starpnieks), izņemot gadījumu, ja:
a) ziedojuma saņēmējs ziedojumu vai daļu no tā nodod tālāk citai
SLO, kuras SL darbības joma un mērķi atbilst ziedojuma
saņēmēja SL darbības jomai un mērķiem;
b) līdzekļi tiek nodoti fiziskajai personai tās ārstēšanai vai
rehabilitācijai, ja ziedojuma saņēmējs līdz pārskata gada beigām
ziedotājam ir sniedzis apliecinājumu par minēto līdzekļu
izlietojumu šim mērķim.
6

1.piemērs
Nodokļa atvieglojums ziedotājiem nav piemērojams situācijā, ja:
a) SIA ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds”
(ziedojums atbilst organizācijas mērķiem), kura attiecībā uz minēto
ziedojumu darbojas kā starpnieks un tālāk šo ziedojumu nodod
(pilnā apmērā vai daļēji) citai kapitālsabiedrībai vai biedrībai;
b) SIA ziedo, noslēdzot trīspusēju līgumu par ziedojumu ar sabiedriskā
labuma organizāciju “Saules fonds” un biedrību “Sporta klubs X”.
SIA ziedo saskaņā ar šo līgumu SLO “Saules fonds” (ziedojums atbilst
organizācijas mērķiem), kura 5% no ziedotās summas atstāj savā rīcībā
un 95% pārskaita biedrībai “Sporta klubs X”.
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2.piemērs
Nodokļa atvieglojums ziedotājiem ir piemērojams:
a) SIA “J” ziedo SLO “Saules fonds” (ziedojums
organizācijas mērķiem), kura patstāvīgi lemj par
ziedojuma izlietojumu un pieņem lēmumu īstenot
projektu. Projekta īstenošanas ietvaros “Saules fonds”
slēdz līgumus ar citām SLO, kuru SL darbības joma un
mērķi atbilst “Saules fonda” SL darbības jomai un
mērķiem un kuras veic nepieciešamos pasākumus/darbus
projekta īstenošanai, un “Saules fonds” tām nodod
ziedotās summas;
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2.piemērs
Nodokļa atvieglojums ziedotājiem ir piemērojams:
b) SIA “J” 2018.gadā ziedo SLO “Saules fonds” (ziedojums
organizācijas mērķiem), kura šo ziedojuma summu nodod tālāk
fiziskās personas rehabilitācijai. “Saules fonds” līdz 2018.pārskata
gada beigām SIA “J” sniedz rakstisku apliecinājumu (brīvā formā)
par ziedojuma summas izlietojumu konkrētās fiziskās personas
rehabilitācijas mērķiem;
c) SIA “J” ziedo SLO “Saules fonds” (ziedojums organizācijas
mērķiem), kura ziedojumu izlieto, apmaksājot iegādātos
pakalpojumus no kapitālsabiedrības “W” (kas nodrošina
pakalpojumus saistībā ar izglītības veicināšanu), un šie pakalpojumi
ir nepieciešami SLO “Saules fonds” mērķu sasniegšanai un
nodrošināšanai.
9

Uzņēmumu ienākuma nodokļa
atvieglojuma ziedotājiem veidi
Nodokļa maksātājs pārskata gada laikā var izvēlēties piemērot tikai vienu no
šādiem atvieglojumiem:
1.atvieglojuma veids – neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē
ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada
peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
2.atvieglojuma veids – neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē
ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās
darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti
valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
3.atvieglojuma veids – samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā
aprēķinātajām dividendēm aprēķināto UIN par 75 % no ziedotās summas,
nepārsniedzot 20 % no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa
atvieglojuma ziedotājiem veidi
 Visos pārskata gada 12 mēnešos ir jāpiemēro tikai viens no trijiem
atvieglojuma veidiem

 Minētie ierobežojumi attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu
kopsummu
 3.atvieglojuma veidu piemēro pēc UIN samazinājuma saskaņā ar UIN likuma
15.pantu
 Īpaši nosacījumi nodokļa maksātājam, kura iepriekšējais pārskata gads
neaptver 12 mēnešu periodu vai kurš reģistrējies pārskata gadā
 Minēto atvieglojuma veida izvēli nodokļa maksātājs var norādīt nodokļa
deklarācijā, kuru iesniedz pirmo reizi attiecīgajā pārskata gadā, vai arī
deklarācijā par to mēnesi, kurā veikts ziedojums
 Pārskata gada laikā izvēlēto atvieglojuma veidu var mainīt, bet par gadu –
tikai viens atvieglojuma veids
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3.piemērs
SIA “W” ziedo SLO “Saules fonds” 2018.gadā un izvēlas
piemērot otro atvieglojuma ziedotājiem veidu, nosakot UIN.
SIA “W” 2017.gadā ir bijis viens darbinieks, kas saņēma
minimālo darba algu, un valdes loceklis, par kuru netiek veiktas
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
SIA “W”, nosakot ziedojuma kopējo summu, kuru
neiekļauj nodokļa bāzē, bruto darba samaksā iekļauj
darbinieka darba algu, par kuru ir samaksāti valsts
sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi, bet bruto
darba samaksā neiekļauj atlīdzību valdes loceklim.
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Ierobežojumi nodokļa atvieglojuma
ziedotājiem piemērošanā

Nodokļa atvieglojumu par ziedoto summu nepiemēro, ja
pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir
ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto
līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīta persona,
ziedotāja darbinieks vai šā darbinieka ģimenes loceklis
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4.piemērs

SIA “J” ziedo SLO “Saules fonds” un ziedojuma mērķī norāda,
ka ziedojums ir paredzēts Jurim Bumbierim dalībai motokrosā.
Vienlaikus ziedojuma saņēmējs Juris Bumbieris ir SIA “J”
darbinieks. Ziedotājam SIA “J” nav tiesību par konkrēto
ziedojumu piemērot UIN atvieglojumu ziedotājiem, jo konkrētā
ziedojuma mērķī kā ziedoto līdzekļu saņēmējs ir norādīts paša
darbinieks.

1
4

Ierobežojumi nodokļa atvieglojuma
ziedotājiem piemērošanā
2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz
labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītai personai vai ziedotāja
radiniekam līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai nodrošina ziedotāja
intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.

Par ziedojumu ar atlīdzības rakstura darbību liecina arī šādi izdevumi:
1) ziedojums sabiedrībai ar slēptu vai atklātu mērķi sniegt labumu personai,
kura ir ziedotāja darbinieks, valdes loceklis vai ģimenes loceklis;
2) ziedotājam vai ar to saistītai personai ir iespēja apmeklēt ziedojuma
saņēmēja organizētus maksas pasākumus bez maksas (tai skaitā izsniedzot
ielūgumus, bezmaksas ieejas biļetes vai īpaši nosakot atlaidi ieejas biļetēm
ziedotājiem)
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5.piemērs
SIA “J” ziedo SLO “Saules fonds” (ziedojums
organizācijas mērķiem). Šī organizācija organizē SIA “J”
reklāmas kampaņu, kas vienlaicīgi ir arī Līgo svētku
svinēšanas pasākums SIA “J” darbiniekiem.
SIA “J” atsevišķi nemaksā par minēto reklāmas pasākumu,
līdz ar to var uzskatīt, ka SLO ir veikusi atlīdzības rakstura
darbības apmaiņā pret saņemto ziedojumu.

Ziedotājam SIA “J” nav tiesību piemērot UIN atvieglojumu
ziedotājiem, jo SLO “Saules fonds” veikusi atlīdzības
rakstura darbības, t.i., organizējusi pasākumu, kas vērsts uz
labuma gūšanu ziedotājam.
1
6

Ierobežojumi nodokļa atvieglojuma
ziedotājiem piemērošanā

3) ziedotājam nodokļu parāda kopsumma tā taksācijas
perioda pirmajā dienā, kurā veikts ziedojums, pārsniedz
150 EUR, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas
termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un
nodevām”
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6.piemērs
UIN taksācijas periods ir kalendāra mēnesis - veicot faktisko ziedojumu,
uzņēmumam ir jāvērtē, vai konkrētā mēneša 1.datumā tam nav bijuši visu
nodokļu parādi lielāki par 150 EUR.
Ja uzņēmums 2018.gada 23.maijā ziedojis 10 000 EUR SLO un
uzņēmuma nodokļu parādi 2018.gada 1.maijā ir 162 EUR (kuru veido
PVN, IIN un UIN parāda kopējā summa), tad par minēto ziedojumu
nodokļa atvieglojumu ziedotājiem nepiemēro, jo nodokļu parādi pārsniedz
150 EUR. Ziedojuma summu 10 000 EUR uzskata par nesaistītiem ar
saimniecisko darbību izdevumiem, to iekļauj nodokļa bāzē 2018.gada
maija deklarācijā.
Bet, ja uzņēmums 2018.gada 12.septembrī ziedojis 25 000 EUR
SLO un uzņēmuma nodokļu parādi 2018.gada 1.septembrī ir 149
EUR, tad par minēto ziedojumu atvieglojumu piemēro, jo
nodokļu parādi nepārsniedz 150 EUR.
1
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Ierobežojumi nodokļa atvieglojuma
ziedotājiem piemērošanā

4) ziedojuma saņēmējs ir izvietojis publiskas norādes ar
ziedotāja zīmolu, vai ziedojuma saņēmēja nosaukumā ir
nepārprotama norāde uz ziedotāja zīmolu vai tā elementiem,
vai nosaukumu. Ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma
zīmola) iekļaušana ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa
ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) izvietojums
nepārsniedz vienu divdesmito daļu no teksta laukuma,
neliedz ziedotājam piemērot nodokļa atvieglojumu.
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Ierobežojumi nodokļa atvieglojuma
ziedotājiem piemērošanā
Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu
ziedotājiem, ja:
a) ziedojumu saņēmējs reklamē ziedotāju un par šādu pakalpojumu ir
noslēgts savstarpējs līgums, un atlīdzība par šo pakalpojumu nav noteikta
tikai šķietami. Tomēr atvieglojumu nav tiesību piemērot visai ziedotajai
summai, ja papildus līgumā par reklāmas pakalpojumiem atrunātajiem
reklāmas pakalpojumiem ziedojuma saņēmējs sniedz arī citus reklāmas
pakalpojumus (neatkarīgi no sniegtā reklāmas apjoma pret kopējo saņemto
ziedoto summu), kas vērsti uz ziedotāja reklamēšanu;
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Ierobežojumi nodokļa atvieglojuma
ziedotājiem piemērošanā
Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa
atvieglojumu ziedotājiem, ja:

b) ziedojuma saņēmēja sagatavotajā publiskajā
informācijā par ziedotājiem katra norāde uz ziedotāju (tā
zīmolu) nepārsniedz 1/20 no teksta laukuma, tas ir, aizņem
maksimāli mazāko daļu no visas attiecīgajā laukumā
esošās informācijas un pēc ekonomiskās būtības nav vērsta
uz ziedotāja reklamēšanu, bet ir neliela daļa no kopējās
informācijas.
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7.piemērs

SIA “Saules stars” ziedo SLO “Saules fonds”.
Biedrības dibinātājs ir SIA “Saules stars”, un
biedrības nosaukumā “Saules fonds” ir vizuālā
līdzība ar tā dibinātāja zīmolu. SIA “Saules stars”, kas
veic ziedojumu tās dibinātajai sabiedriskā labuma
organizācijai, nav tiesību piemērot uzņēmumu
ienākuma nodokļa atvieglojumu ziedotājiem, jo šīs
organizācijas
nosaukuma
izmantošana
pēc
ekonomiskās būtības ir ziedotāja reklamēšana.
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8.piemērs
SIA “J” ziedo SLO “Saules fonds” 2018.gada augustā 1000 EUR.
2018.gada septembrī SIA “J” noslēdz reklāmas līgumu, nosakot
atlīdzību 1550 EUR, ar SLO “Saules fonds” par SIA “J”
reklamēšanu, kas ietver reklāmas stenda izvietošanu šīs
organizācijas organizētajā pasākumā.
SIA “J” ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu ziedotājiem par
ziedojuma summu 1000 EUR.
SIA “J” izdevumi saistībā ar reklāmas līgumu 1550 EUR ir
saimnieciskās darbības izdevumi (reklāmas).
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Ierobežojumi nodokļa atvieglojuma
ziedotājiem piemērošanā
5) nodokļa maksātājs, kas ziedo ES vai EEZ valstī reģistrētai
nevalstiskai organizācijai, kopā ar gada pārskatu nav iesniedzis
VID dokumentus, kas nosaukti UIN likuma 12.panta sestās daļas
5.punktā

 Ja ziedotājs kopā ar gada pārskatu ir iesniedzis VID minētos
dokumentus, tad tas var piemērot UIN atvieglojumu
ziedotājiem. Nodokļa deklarācijā ziedotājs atšifrē ārvalstu
organizācijas-ziedojumu saņēmējus, norādot konkrētās
organizācijas nosaukumu, reģistrācijas kodu, rezidences valsti,
ziedojuma veikšanas datumu un ziedojuma summu.
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
ATTAISNOTIE IZDEVUMI – ZIEDOJUMI
Nodokļa maksātājam ir tiesības atgūt IIN par ziedojumu vai
dāvinājumu budžeta iestādei

vai
LR reģistrētai:
• biedrībai
• nodibinājumam
• reliģiskai organizācijai
• iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss
vai
ES dalībvalstī vai EEZ valstī reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura
darbojas Latvijas SLO nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar
attiecīgās ES dalībvalsts vai EEZ valsts normatīvajiem aktiem
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ATTAISNOTIE IZDEVUMI – ZIEDOJUMI
POLITISKAJAI PARTIJAI

Nodokļa maksātājam ir tiesības atgūt IIN par summu,
kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota LR
reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju
apvienībai.
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ZIEDOJUMS / DĀVINĀJUMS KĀ
ATTAISNOTAIS IZDEVUMS
Par ziedojumu uzskata
naudu vai citu lietu, kuru fiziskā persona - nodokļa maksātājs - ir
nodevis bez atlīdzības ziedojuma saņēmēja statūtos, satversmē vai
nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai un ziedojuma saņēmējam
nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par
atlīdzību.
Attaisnotos izdevumus nepiemēro,
ja ziedojuma saņēmējam noteiktajā ziedojuma mērķī ietverta tieša
vai netieša norāde uz konkrētu personu kā ziedoto līdzekļu
saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīta persona vai ziedotāja
darbinieks, vai ziedotāja darbinieka ģimenes loceklis.
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ATTAISNOTO IZDEVUMU
IEROBEŽOJUMS
 50 procenti no nodokļa maksātāja gada apliekamā ienākuma
lieluma, bet ne vairāk kā 600 euro gadā.
 Attaisnoto
izdevumu
ierobežojumu
ziedojumiem
un
dāvinājumiem piemēro kopā ar izdevumiem par izglītību,
ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
 Nodokļa maksātajam nav tiesības attaisnotajos izdevumos
iekļaut ģimenes locekļu veiktos ziedojumus / dāvinājumus.
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Jautājumi?
Paldies par uzmanību!
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