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Informatīvais ziņojums     10.08.2017 

 
Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām. 

  
 

Nodokļu reforma 
 
Saeima galīgajā lasījumā š.g. 28. jūlijā atbalstīja nodokļu reformu un 12 ar to saistītos likumprojektus. 
Izmaiņas paredz: 
 

Minimālā alga 
 

2017.g. 2018.g. 

380 EUR 430 EUR 

 
Maksimālais diferencētais neapliekamais minimums 
 

2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020g. 

115 EUR 200 EUR 230 EUR 250 EUR 

 
Neapliekamais minimums 
 
Pakāpeniski samazināsies atbilstoši ienākuma apmēram.  Pilnībā to nepiemēros ienākumiem virs: 
 

- 1000 EUR mēnesī 2018. gadā; 

- 1100 EUR mēnesī 2019. gadā; 

- 1200 EUR mēnesī 2020. gadā. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 

 

Likme 

No 01.01.2018 IIN tiek ieviesta progresīvā likme šī brīža 23% vietā. 

 

Likme Ienākumu daļa gadā 

20 % līdz 20 000 EUR 

23 % no 20 000 līdz 55 000 EUR 

31,4 % virs 55 000 EUR 

 

Ienākumi no kapitāla un tā pieauguma 

 

 2017.g. 2018.g. 

Ienākumi no kapitāla 10 % 20 % 

Ienākumi no kapitāla pieauguma 15 % 20 % 

 

Atvieglojums par apgādībā esošu personu 

 

2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020g. 

175 EUR 200 EUR 230 EUR 250 EUR 

 

2018. gadā palielināsies IIN likme patentmaksām – 50 līdz 100 EUR mēnesī iepriekšējo 43 līdz 100 
EUR vietā. 

Attaisnoto izdevumu apmēru par medicīnas, izglītības pakalpojumiem un ziedojumiem no 
01.01.2018. ierobežos līdz 600 EUR gadā par katru ģimenes locekli, taču ne vairāk kā 50% apmērā no 
maksātāja gada apliekamā ienākuma. Šobrīd IIN var atgūt līdz 215 EUR gadā par izglītības un medicīnas 
pakalpojumiem, bet par zobārstniecību un plānotajām operācijām – pilnā apmērā. 

Izložu, azartspēļu, preču un pakalpojumu laimesti virs 3000 EUR tiks aplikti ar 23 % IIN, izņemot 
simtgades momentloteriju. 
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Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa  (VSAOI) 

 

Likme 

 2017.g. 2018.g. 

Likme darba ņēmējam 10,50 % 11 % 

Likme darba devējam 23,59 % 24,09 % 

 

VSAOI no 01.01.2018:  

- 1 % VSAOI tiks novirzīts veselības aprūpei; 

- 5 % būs jāveic VSAOI par autoratlīdzības izmaksām, pensiju apdrošināšanai; 

- 5 % VSAOI būs jāveic saimnieciskās darbības veicējiem, ja to ienākumi būs līdz 430 EUR 

mēnesī. 32,13% VSAOI - ja ienākumi būs lielāki, no brīvi izvēlētas ienākuma daļas (bet ne 

zemākas par valstī noteikto minimālo algu - 430 EUR), papildus vēl 5% no starpības starp 

izvēlēto summu un faktiskajiem ienākumiem būs jānovirza pensiju apdrošināšanai.  

 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 

 

 2017.g. 2018.g. 

Obligātās reģistrēšanās slieksnis 
PVN reģistrā 

50 000 EUR 40 000 EUR 

PVN darījumu atšifrēšanas 
slieksnis 

1 430 EUR 150 EUR 

 

No 01.01.2018 reversais PVN tiks piemērots arī būvmateriālu, metālizstrādājumu, sadzīves 
tehnikas un spēļu konsoļu piegādēm. 

 

Mikronodoklis (MUN) 

 

No 01.01.2018 darba ņēmējs varēs būt kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā 
mikrouzņēmumā. Uz darbiniekiem, kuri uzsāka darbu mikrouzņēmumā līdz 2017.gada beigām šis 
nosacījums nebūs attiecināms līdz 2018.gada 31.decembrim. 

Likme 

 2017.g. 2018.g. 

Apgrozījuma limits 100 000 EUR 40 000 EUR 

Likme no apgrozījuma 
12 %; līdz 7000 EUR 

15 % 
15 %; no  7000 EUR 
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Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN) 

 

UIN aprēķināšanā no 01.01.2018. tiek ieviests reinvestētās peļņas modelis.  

Nodokļa maksāšana tiek atlikta līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai novirzīta citiem 
uzdevumiem, kas nav saistīti ar uzņēmuma turpmāko attīstību. Reinvestētajai peļņai nodoklis nebūs 
jāmaksā, bet, sadalot peļņu, nodoklis būs 20% apmērā. Šobrīd UIN likme ir 15%.  

Aprēķinātās dividendes turpmāk tiks apliktas uzņēmuma līmenī, piemērojot 20% likmi, līdz ar to 
fiziskās personas saņemtās dividendes vairs netiks apliktas ar 10 % IIN. 

Reinvestētās peļņas modelis paredz atteikties no UIN avansa maksājumiem pēc 01.07.2018. Ir 
paredzēts 2 gadu pārejas periods iepriekš uzkrātas peļņas izmaksai, apliekot ar IIN 10% apmērā. 

 

Ziedojumi 

Ziedot organizācijām uzņēmums varēs vienā no 3 variantiem: 

- Samazināt apliekamo peļņu par ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā 
gada peļņas; 

- Par ziedoto summu, kas nepārsniedz 2% no iepriekšējā gada kopējās darbiniekiem samaksātās 
bruto algas, no kuras samaksāts VSAOI; 

- Samazināt nodokli dividendēm par 75% no peļņas, bet ne vairāk kā 20% no aprēķinātā nodokļa 
apjoma. 

 

 

Papildus no 01.01.2018 

 

- Tiks paaugstināti azartspēļu (spēļu automātiem un galdiem nodoklis pieaugs par 30%) un 
akcīzes (cigaretes, alkohols, degviela) nodokļi; 

- Kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs pienākums reizi gadā VID sniegt 
informāciju par klientiem - fiziskajām personām, kuru konta apgrozījums iepriekšējā gadā 
pārsniedza 15 000 EUR; 

- VID varēs dzēst uzkrātās nokavējuma un soda naudas, lai nodrošinātu iespēju fiziskām un 
juridiskām personām noteiktā termiņā samaksāt nodokļu parādus saskaņā ar Nodokļu 
maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likumu. 

 

 

 

Papildus informāciju iegūsiet Euroaudit birojā vai zvanot un rakstot savam grāmatvedim! 
 
 
 

 
 
 
 

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par normatīvajiem aktiem.  
SIA Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz informatīvo ziņojumu! 

 

 

 

 

 


