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Informācijai: Valsts kancelejai 
 

Par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas  

obligāto iemaksu sistēmas spēkā stāšanās  

termiņa atlikšanu 

 
 Finanšu ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izskatījusi Valsts kancelejas  

š.g. 3.jūnija vēstuli Nr. 7.8.5./2021-DOC-1511-1540 par biedrības “Latvijas Republikas 

ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija” š.g. 2.jūnija vēstuli Nr.20210601, kurā izteikts 

aicinājums par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmas spēkā 

stāšanās termiņa atlikšanu un izveidot attiecīgas darba grupas normas atkārtotai 

izvērtēšanai, un sniedz savstarpēji saskaņoto atbildi.   

 Vēršam uzmanību, ka problēmas, kas saistītas ar darba ņēmēju nepietiekamu 

sociālo aizsargātību, kas izriet no nesamērīgi mazu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu veikšanas, īpaši izgaismojās Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. 

Minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu 

valsts sociālās apdrošināšanas politiku, kā arī novērst dažādo nodokļu režīmu izņēmuma 

modeļa izmantošanu nodokļu optimizācijas nolūkā. Līdz ar to, valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālā objekta ieviešana vairs nebūtu atliekama.  

Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts Finanšu 

ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par nodokļu politikas attīstības 

virzieniem, valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai” (TA-

1643; prot. Nr.51 45.§) un Ministru kabinets lēma, ka, lai nekavējoties risinātu 

informatīvajā ziņojumā identificētās problēmas, kas saistītas ar sociālo un veselības 

nodrošinājuma nepietiekamību nodarbinātām personām, Labklājības ministrijai uzdot 

izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā “Par valsts sociālo 

apdrošināšanu”, kas paredz no 2021.gada ieviest minimālo valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu objektu vispārējā nodokļu režīmā un alternatīvajos nodokļu režīmos 

nodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru.  
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Attiecīgi Saeimā 2020.gada 27.novembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par valsts 

sociālo apdrošināšanu”, kas paredz, ka no 2021.gada 1.jūlija spēkā stājas regulējums par 

minimālo valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmu.  

  Minētie grozījumi paredz arī izņēmumus, kam varēs nepiemērot minimālo valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, piemēram, dažādām personu 

kategorijām (pensionāriem un personām ar I un II grupas invaliditāti u.t.t.) un 

pašnodarbinātajiem, kuri Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 

līdz šī gada 15. jūlijam par šī gada trešo ceturksni un līdz 15.oktobrim par ceturto ceturksni 

iesniegs iesniegumu, ka viņa prognozētie ienākumi katrā ceturksnī nesasniegs 1500 eiro, 

iesniedzot iesniegumu varēs veikt iemaksas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai no 

faktiskajiem ienākumiem.  

Papildus vēlamies norādīt, ka grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 

paredzēja arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes samazināšanu par 1 

procentpunktu jau sākot ar 2021.gada 1.janvāri. Tādējādi uzskatām, ka, lai gan nodokļu 

slogs ar minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu ieviešanu tika 

palielināts noteiktai grupai darba devēju, tomēr vienlaicīgi visiem darba devējiem, līdz ar 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes samazināšanu nodokļu slogs 

samazinājās, īpaši tiem, kas nodrošina darba algas vismaz minimālās algas apmērā. 

Vienlaicīgi tika paplašināta arī diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana, 

paaugstinot tā piemērošanas slieksni līdz vidējiem ienākumiem 1800 eiro mēnesī. Līdz ar 

to uzskatām, ka pieņemtie likumu grozījumi ir jāskata kā komplekss piedāvājums, nevis 

tikai viens no nodokļu elementiem, atrauti no pārējiem darbaspēka nodokļu 

samazinājumiem.  

 Vēršam arī uzmanību, ka grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” tika 

pieņemti 2020.gada nogalē, bet normu par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu objektu piemērošana ir uzsākusies tikai ar š.g. 1.jūliju, kas, mūsuprāt, 

radīja iespēju nepieciešamības gadījumā visiem ienākuma izmaksātājiem pārstrukturēt 

darbību, veikt pārrunas ar iesaistītajām pusēm, vai sakārtot līgumiskās attiecības.  

Papildus darām zināmu, ka gan Labklājības ministrijas1, gan Valsts ieņēmumu 

dienesta2 mājaslapās ir pieejama detalizēta informācija par minimālo valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu  objektu. 

 

 

 

Valsts sekretāres vietnieks nodokļu, 

muitas un grāmatvedības jautājumos 
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*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

Smirnova 67083843  

Irina.smirnova@fm.gov.lv 

 

Dreimane 67021562 

Airina.dreimane@lm.gov.lv  

  

 
1 Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) izmaiņas no 2021. gada 1. jūlija | Labklājības ministrija (lm.gov.lv)  

Aktualitātes | Labklājības ministrija (lm.gov.lv) 
2 https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/minimalas_vsaoi.pdf  
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