
Jaunais UIN likums
un normas par ziedojumiem 

2018.gada 28.septembris



• 2017.gada 31.decembrī zaudēja spēku likums «Par uzņēmumu ienākuma
nodokli»

• 2018.gada 1.janvārī stājās spēkā jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums,
kas paredz:
– atbrīvot no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) peļņu, kas nopelnīta līdz

2017.gada 31.decembrim;
– UIN uzliek tikai peļņas sadales brīdī*.

UIN režīma maiņa 
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425,617

232,700

UIN IEŅĒMUMI 2017 UIN PLĀNS 2018

UIN ieņēmumi

* tai skaitā nosacītās sadales brīdī.

• Ietekme uz Valsts budžetu, ieviešot jauno 
sistēmu:

- 2017.gadā bija 425,617 miljoni €;

- 2018.gadā plānots saņemt 232,700 
miljoni €.
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Atvieglojumi komersantam, ziedojot SLO:

• UIN likums paredz 3 dažādus veidus nodokļa stimula piemērošanai ziedojumiem
SLO;

• ziedošanas alternatīvas ir salīdzinoši daudz plašākas kā tas bija plānots, sākotnēji
izstrādājot jaunu UIN;

• UIN paredz arī plašāku uzņēmēju loku, kas var atbalstīt sabiedrībai vērtīgus
projektus, radot iespējas piemērot UIN stimulus ziedojumiem SLO;

• ziedojumu atvieglojumi ir piemērojami arī gadījumā, ja netiek veikta peļņas sadale
vai komersanta darbības rezultātā nav radusies peļņa.
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Nosacījumi nodokļa maksātājam:
• veic ziedojumu SLO;
• iepriekšējā gadā ir bijusi

peļņa*, piemēram, 10`000€
(neatkarīgi no tā vai tā tika vai
netika sadalīta);

• nodokļa maksātājs var ziedot
summu līdz 5% no iepriekšējā
gada peļņas un par ziedojumu
neaprēķināt UIN.

Ziedošanas modelis Nr.1 
(var piemērot arī ja komersants neveic peļņas sadali) 

Piemērojamais nodokļa atvieglojums

Piemērojamais atvieglojums ir
300 €, šī summa UIN bāzē nav
jāiekļauj (UIN nav jāmaksā par
šo ziedojumu).

Maksimāli piemērojamais
atvieglojums ir 500€, kas UIN
bāzē nav jāiekļauj.
Pārsnieguma daļa 150€ (650-
500) ietverama UIN bāzē (tātad
UIN ir jāmaksā par
pārsnieguma daļu).

Veic ziedojumu (2 varianti) 

300 €
300 € < 500 €

650 €
650 € > 500 €

Nodokļa maksātājs pieņem lēmumu veikt 
ziedojumu

Iepriekšējā gada peļņa ir 10`000€
5% no peļņas ir 500€

* Pēc UIN samaksas

Maksimālais ziedojuma apmērs, kuru
nepārsniedzot, UIN bāze nav
jāpalielina
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Nosacījumi nodokļa maksātājam:
• veic ziedojumu SLO;
• iepriekšējā gadā ir bijis darba

algu fonds, piemēram,
20`000€ (neatkarīgi no tā vai
nodokļa maksātājam ir bijusi
peļņa iepriekšējā gadā vai nē);

• nodokļa maksātājs var ziedot
summu līdz 2% no iepriekšējā
gada darba algas fonda* un
par ziedojumu neaprēķināt
UIN.

Ziedošanas modelis Nr.2 
(var piemērot arī, ja komersants neveic peļņas sadali vai tam nav bijusi 
peļņa)

Piemērojamais nodokļa atvieglojums

Piemērojamais atvieglojums ir
300€, šī summa UIN bāzē nav
jāiekļauj (UIN nav jāmaksā par
šo ziedojuma summu).

Maksimāli piemērojamais
atvieglojums ir 400€, kas UIN
bāzē nav jāiekļauj.
Pārsnieguma daļa 250€ (650-
400) ietverama UIN bāzē (tātad
UIN ir jāmaksā par
pārsnieguma daļu).

Veic ziedojumu (2 varianti) 

300 €
300€ < 400€

650 €
650€ > 400€

Nodokļa maksātājs pieņem lēmumu veikt 
ziedojumu

Iepriekšējā gada darba algu fonds ir 20`000€ (vidēji 2 darbinieki)
2% no darba algas fonda ir 400€

Maksimālais ziedojuma apmērs,
kuru nepārsniedzot, UIN bāze nav
jāpalielina

* Par kurām aprēķinātas un veiktas VSAO 
iemaksas.
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Nosacījumi nodokļa maksātājam:
• veic ziedojumu SLO;
• uzņēmumam ir peļņa, kas

gūta sākot ar 2018.gadu;
• lemj par dividenžu izmaksu

(piemēro jauno UIN);
• var samazināt UIN par 75%

no ziedotās summas, kas
• nepārsniedz 20% no UIN par

dividendēm.

Ziedošanas modelis Nr.3
(piemēro tikai tad, ja veic peļņas sadali un tai piemēro UIN)

Nodokļa maksātājs pieņem lēmumu veikt 
ziedojumu

Nosaka ar UIN apliekamo bāzi, ja ziedojums 
ir 300€  

Aprēķinātās dividendes 10`000€

10`000€
(dividendes)

300€
(ziedojums)

Nosaka sākotnējo nodokli = 2`575 €

Ar UIN apliekamā bāze 10`300€

75€
(300/0,8*20%)

2`500 €
(10`000/0,8*20%) 

Atlaide un tās aprēķins

Maksājamais UIN
Ja veic ziedojumu:

(2`500+75-225) = 2`350€
Ja neveic ziedojumu:

(10`000/0,8*20%)=2`500 €

225€
(300*75%)

500€ 
(2500*20%)

<
No UIN atskaitāmā ziedojuma
summa 75% apmērā.

Aprēķinātais maksimālais atlaides
apmērs, kas nepārsniedz 20% no
UIN par aprēķinātajām
dividendēm.

+

+
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Nodokļa 
atvieglojumu 

nepiemēro

Ja ziedo NVO bez SLO statusa

Ja ziedojums veikts ar 
ziedojumu saistītai personai

Ja ziedojums veikts ar 
atlīdzības raksturu

Ja ziedotāja nodokļa parāds uz 
taksācijas perioda pirmo dienu, kurā 
veikts ziedojums, pārsniedz 150 €

Ja ziedojuma apmērs pārsniedz likumā 
noteikto limitu

Atvieglojumi ziedotājiem netiek piemēroti:

UIN
objekts
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• 986 (jeb 36%) no SLO ir tādas, kas izveidotas ar mērķi atbalstīt un veicināt
sporta jomas attīstību.

• SLO statusu sporta jomā ieguvušo organizāciju skaits katru gadu pieaug;
• Sporta jomā ik gadu vidēji 80 organizācijas iegūst SLO statusu:

– 2016.gadā -77 organizācijas:
– 2017.gadā - 86 organizācijas.

Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO)
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Ziedojumu kapitālsabiedrībām, kas piemēro UIN, 
intensitāte gada griezumā:
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• 2016.gadā – 2 127 000 euro:
– LOK – 612 tūkst. euro, 
– Latvijas Sporta federāciju padome - 396 tūkst. euro, 
– Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija 612 tūkst. euro, 
– Latvijas Paralimpiskā komiteja - 108 tūkst. euro, 
– Latvijas Automobiļu federācija 200 tūkst. euro, 
– Jaunatnes sporta fonds 72 tūkst. euro un 
– Latvijas Universitātes sports – 7 tūkst. euro); 

• 2017.gadā – 2 270 000 euro:
– LOK – 680 tūkst. euro, 
– Latvijas Sporta federāciju padome - 440 tūkst. euro, 
– Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija 680 tūkst. euro, 
– Latvijas Paralimpiskā komiteja - 120 tūkst. euro, 
– Latvijas Automobiļu federācija 200 tūkst. euro, 
– Basketbola skolai “Ventspils”- 50 tūkst. euro, 
– Austrumlatvijas jaunatnes klubs - 20 tūkst. euro un
– Jaunatnes sporta fonds 80 tūkst. euro.

Valts kapitālsabiedrību veiktie dāvinājumi sporta 
atbalstam:
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Paldies par uzmanību!


