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Minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu objekts
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Uz ko attiecas 2015.gada 30.novembrī 
pieņemtā tiesību norma par minimālājām 
obligātajām iemaksām

• Uz visiem darba ņēmējiem uzņēmumā, kurš 
maksā mikrouzņēmuma nodokli

• Uz visiem darba ņēmējiem uzņēmumā, kurš 
nodokļus maksā vispārējā režīmā

• Minimālo VSAOI objektu nepiemēro sezonas 
laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem, 
iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja ārvalstnieka 
un ārvalstu darba ņēmējam pie darbna devēja 
ārvalstnieka
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Minimālais VSAOI objekts par katru 
darba ņēmēju

• No 2017.gada 1.janvāra minimālais 
VSAOI objekts par katru darba 
ņēmēju ir ¾ no valstī noteiktās 
mēneša minimālās darba algas

• No 2018.gada 1.janvāra minimālais 
VSAOI objekts par katru darba 
ņēmēju ir valstī noteiktā mēneša 
minimālā darba alga
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Ja uzņēmums ieguvis tiesības maksāt 
mikrouzņēmuma nodokli, tad darba 
devējam par katru darba ņēmēju no 
saviem līdzekļiem jāveic VSAOI no 
valstī noteiktās mēneša minimālās 
darba algas
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Ja darbiniekam uzņēmumā, kurš 
nodokļus maksā vispārējā nodokļu 
maksāšanas režīmā darba alga ir 
mazāka par minimālo darba algu, tad

darba devējam no starpības starp 
faktiski noteikto darba algu un 
minimālo algu valstī jāveic VSAOI no 
saviem līdzekļiem
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Piemērs.No kādas summas darba devējam 
jāpiemaksā

darba alga ir 100 eiro

minimālā alga – 370 eiro

darba devējam no saviem līdzekļiem jāpiemaksā 
VSAOI no 200 eiro (370-100=200) gan darba 
ņēmēja daļa (10,5%), gan darba devēja daļa 
(23,59%)
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Darba ņēmēja ienākumu 
summēšana

Ja darba ņēmējam ir vairāki darba devēji, 

VSAOI no minimālās algas veic tas darba 
devējs:

• pie kura ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa  
(izdarīta atzīme VID)

• pie kura persona darba ņēmēja statusu ir 
ieguvusi agrāk

VID EDS nodrošina atzīmi, kuram darba 
devējam ir jāveic VSAOI no minimālās algas

VSAA aprēķina un atmaksā pārmaksātās 
minimālās VSAOI
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Darba ņēmēju kategorijas, par kurām ir 
tiesības VSAOI veikt no samazināta 
iemaksu objekta

• Persona, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod 
tiesības saņemt valsts vecuma pensiju

• Persona, kurai līdz pensijas vecumam palikuši 
ne vairāk kā 5 gadi un kura pirms tam vismaz 
1 gadu bijusi bez darba

• Persona ar I  un II  grupas invaliditāti

• Persona, kura pirmo reizi kļūst par darba 
ņēmēju – pirmos trīs mēnešus

• Persona līdz 24 gadu vecumam, kura mācās 
vispārējās, profesionālās vai speciālās 
izglītības iestādē

• Notiesātais, kurš tiek nodarbināts brīvības 
atņemšanas šoda izciešanas laikā
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par iepriekš minētajiem darbiniekiem 

• uzņēmumā, kurš nodokļus maksā vispārējā 
nodokļu maksāšanas režīmā - VSAOI var veikt no 
faktiskās darba algas

• uzņēmumā, kurš ieguvis tiesības maksāt 
mikrouzņēmuma nodokli – VSAOI no 2018.gada 
1.janvāra var veikt no ienākumiem, kuri nav 
mazāki par pusi no minimālās darba algas.

2017.gadā no ienākumiem, kas nav mazāki par 
3/8 no minimālās darba algas
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Minimālo VSAOI objektu nepiemēro par 
kalendārajām dienām, kad

• Persona atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

• Bērna tēvam ir piešķirts atvaļinājums sakarā 
ar bērna piedzimšanu

• Personai ir noteikta pārejoša darbnespēja, 
grūtniecības vai dzemdību atvaļinājums un ir 
izsniegta darbnespējas lapa B

• Persona atrodas bezalgas atvaļinājumā, kas 
piešķirts, jo
 personas aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas 

apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots 
aprūpējamais bērns

 Personas aprūpē ir bērns līdz trīs gadu vecumam

 Persona iergūst augstāko izglītību pilna laika studiju 
programmā
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Pārmaksāto minimālo VSAOI 
atmaksāšana

Saskaņā ar MK 2000.gada 2.maija noteikumiem nr.164 
“Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas 
pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas”

• VSAA aprēķina pārmaksātās VSAOI par pārskata mēnesi 
trīs mēnešu laikā līdz 15.datumam (par janvāri aprēķina 
līdz 15.aprīlim)

• VSAA par aprēķinātājām pārmaksātajām minimālajām 
iemaksām informē VID līdz mēneša 20.datumam 

• VID par aprēķinātajām pārmaksātajām VSAOI tālāk 
informē darba devējus

• Katra darba devēja pārmaksātās VSAOI  VID novirza citu 
nodokļu parādu segšanai, ja tādi ir, vai ieskaita nākamo 
periodu maksājumos, vai pēc darba devēja pieprasījuma 
– atmaksā

12

Paldies!


