
 
Nodokļu likmes un cita svarīga informācija par nodokļiem 2021. gadā 

 

2021. gads 2020. gads 
Minimālā mēneša darba alga, EUR 430 

Minimālā stundas tarifa likme (aprēķina pēc formulas – minimālā 
mēnešalga/normālā darba laika stundas mēnesī) 

skat. tabulu* 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, EUR 0,36 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)       
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Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)  

 15% 

  40%  

  

  

  

  

  

500

Ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamā minimuma 
apmēru mēnesī/gadā, EUR

Ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro diferencēto neapliekamo minimumu 
mēnesī/gadā, EUR

Maksimālais diferencētais neapliekamais minimums mēnesī/gadā, EUR 300 / 3600

Neapliekamais minimums pensionāram mēnesī/gadā, EUR 330 / 3960 300 / 3600

Atvieglojumi par apgādājamām personām mēnesī/gadā, EUR 250 / 3000

154 / 1848Atvieglojumi I un II grupas invalīdam mēnesī/gadā, EUR

120 / 1440Atvieglojumi III grupas invalīdam mēnesī/gadā, EUR

Atvieglojumi poli�ski represētai personai un nacionālās pretošanās kus�bas 
dalībniekam mēnesī/gadā, EUR

154 / 1848

A�aisno�e izdevumi par ārstniecību un izglī�bu, EUR 600

Ar IIN neapliekamais ienākums no lauksaimniecības, EUR 3000

IIN likme algota darba, saimnieciskās darbības ienākumam līdz 20 004 EUR 
gadā (algai mēnesī līdz 1667 EUR)

20%

IIN likme algota darba, saimnieciskās darbības ienākumam, kas pārsniedz 20 004 
EUR, bet nepārsniedz – 62 800 EUR gadā (algai mēnesī, kas pārsniedz 1667 EUR; 
kā arī - neatkarīgi no summas – ja nav iesniegta algas nodokļa grāma�ņa)

23%

IIN likme algota darba, saimnieciskās darbības ienākumam, kas pārsniedz 
62 800 EUR gadā

31% 31,4%

IIN likme ienākumam no īpašuma izīrēšanas, ja nav reģistrēta saimnieciskā 
darbība (likuma “Par IIN” 11.p.12.d.)

IIN likme ienākumam no kapitāla un no kapitāla pieauguma

10%

20%

IIN likme ienākumiem no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto 
kokmateriālu atsavināšanas, ja meža apsaimniekošana nav saimnieciskās 
darbības veids

10%

Laika posms, kurā drīkst maksāt sezonas laukstrādnieka nodokli 1. aprīlis – 30. novembris

Sezonas laukstrādnieku nodoklis, % no ienākuma 15% **

Maksimālais dienu skaits sezonas laukstrādnieka nodarbināšanai, dienas 65

Maksimālais ienākums sezonas laukstrādniekam, EUR 3000

MUN likme, ja apgrozījums līdz 25 000 EUR 25%

MUN likme, ja apgrozījums no 25 000 EUR līdz 40 000 EUR 15%

20%40%MUN likme, ja apgrozījums virs 40 000 EUR

Maksimālais apgrozījums, EUR 40000Nav noteikts

MUN darbinieka mēneša ienākums, EUR Nav noteikts 720

Papildlikme, ja darbinieku skaits pārsniedz piecus Nav noteikts*****

Nav noteikts*****

2% ***

20% ****Papildlikme, ja darbinieka ienākums pārsniedz 720 EUR



Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) 

  20% 

Kritērijs auto vēr�bai, lai tas �ktu atzīts par reprezenta�vu, EUR  50 000 

Pievienotās vēr�bas nodoklis (PVN) 

PVN standartlikme 21% 

PVN samazinātā likme 5% un 12% 

Apliekamo darījumu summa, no kuras obligā� jāreģistrējas par PVN maksātāju, 
EUR 

40000 

Neatskaitāmais priekšnodoklis par izdevumiem, kas sais�� ar vieglo automobili  50% 

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (VSAOI) likmes 

Darba devēja likme 24,09% 

Darba ņēmēja likme 11,00% 

Darba ņēmējs – pensionārs, darba devēja likme 21,31% 

Darba ņēmējs – pensionārs, darba ņēmēja likme 9,56% 

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs - darba devēja likme 22,52% 

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs - darba ņēmēja likme 10,12% 

VSAOI likme valdes locekļu domājamajam ienākumam 27,73% 

VSAOI likme valdes locekļu - pensionāru - domājamajam ienākumam 25,50% 

Pašnodarbinātais 32,15% 

Pašnodarbinātais - pensionārs 30,34% 

VSAOI pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajam un no autoratlīdzības 5,00% 

 

UVTN mēnesī auto ar motora �lpumu līdz 2000 cm3 29 EUR 

UVTN mēnesī auto ar motora tilpumu no 2001 cm3 līdz 2500 cm3; auto, kas 
pirmo reizi LR reģistrēts līdz 01.01.2005. 

46 EUR 

 62 EUR 

 
 

Mēnesis 

Minimālā stundas tarifa likme 2021.g., EUR* 

5 d. dienu 
nedēļa/40 st. 
nedēļā 

6 d. dienu 
nedēļa/40 st. 
nedēļā 

Pusaudži, darbinieki, kuri pakļau� 
īpašam riskam - 5 d. dienu 
nedēļa/35 st. nedēļā 

Pusaudži, darbinieki, kuri pakļau� 
īpašam riskam - 6 d. dienu 
nedēļa/35 st. nedēļā 

Janvāris 2,9762 2,907  3,4014 3,3113  

Februāris 3,1250 3,1250 3,5714 3,5714 

Marts 2,7174 2,7624 3,1056 3,1646 

Aprīlis 2,8409 2,8736 3,2468 3,2895 

Maijs 2,9762 2,9070 3,4014 3,3113  

Jūnijs 2,8409 2,8736 3,2468 3,2895 

Jūlijs 2,8409 2,7933 3,2468 3,1847 

Augusts 2,8409 2,8736 3,2468 3,2895 

Septembris 2,8409 2,8736 3,2468 3,2895 

Oktobris 2,9762  3,4014  

Novembris 2,8409  3,2468 3,2895 

Decembris 2,7174 2,7624 3,1056 3,1646  

  
 

 
 

  
  

UIN likme (likmi piemēro nodokļa bāzei, kas aprēķināta, nodokļa objektu dalot ar 0,8)

23,59%

10,50%

20,77%

9,25%

21,94%

9,76%

27,20%

24,91%

31,07%

29,36%

10% (līdz 30.06.2021. 5%)

62 EUR

31 EUR

49 EUR

66 EUR

82 EUR

Auto ar motora �lpumu no 2501 cm  līdz 3000 cm3 3

Auto ar motora �lpumu virs 3000 cm3

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN)  likmes mēnesī, EUR

** ne mazāk kā 70 cen� dienā katram laukstrādniekam; *** par katru darbinieku virs pieciem, **** piemēro ienākuma pārsniegumam, ***** par darbiniekiem 
maksājams IIN un VSAOI vispārējā kār�bā

UZMANĪBU!  
# Par lēmumiem, kas pieņem�, pamatojo�es uz šo informāciju, atbild �kai un vienīgi a�ecīgās informācijas lietotājs  
# Bukletā nav iekļautas visu LR nodokļu likmes un atvieglojumu summas  
# Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā jāņem vērā, ka līdz 01.01.2021. reģistrētajiem MUN maksātājiem ir spēkā 
pārejas noteikumi

2,9070

2,8736

3,3113


