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Jaunumi

VSAOI

No šā gada 1. jūlija Latvijā tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Pasākums paredz, ka
par visiem ekonomiski aktīvajiem nodokļu maksātajiem obligātās iemaksas tiktu veiktas vismaz minimālu obligāto iemaksu līmenī.
Saimnieciskās darbības veicēji (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un
prognozē, ka viņu ienākums turpmāk šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, var izvēlēties neveikt jaunās minimālās obligātās
sociālās apdrošināšanas iemaksas. Lai šīs iemaksas netiktu aprēķinātas, cilvēkam līdz 2021. gada 15. jūlijam jāvēršas ar iesniegumu
Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
Iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz šī gada 15. jūlijam par šī gada trešo ceturksni un līdz
15. oktobrim par ceturto ceturksni. Iesniegumu par trešo un ceturto ceturksni var iesniegt arī kopā, līdz 2021. gada 15. jūlijam.
Tie cilvēki, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību pēc 2021. gada 1. jūlija, iesniegumu var iesniegt vienlaikus ar reģistrāciju VID.
Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē
ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī).
Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) neaprēķinās minimālās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa
maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību).
Savukārt autoratlīdzību saņēmēji un saimnieciskās darbības veicēji (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji), kas prognozē
nelielus ienākumus (mazāk par 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī) un izvēlas stiprināt savas sociālās apdrošināšanas
iemaksas, turpmāk maksās minimālās obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensijas apdrošināšanai 10% apmērā no
starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu.
Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA, savukārt informāciju par tām cilvēks saņems VID EDS.
Nepietiekams valsts sociālais nodrošinājums lielai sabiedrības daļai bija viens no galvenajiem Covid-19 krīzes laikā identificētajiem
jautājumiem. Covid-19 skaidri parādīja, ka mūsu valstī ir daudz cilvēku, par kuriem netiek veiktas vismaz minimālas sociālās
apdrošināšanas iemaksas. Līdz ar to viņi paliek bez sociālā nodrošinājuma – slimības pabalstiem, vecuma pensijām, arī pabalstiem
krīzes situācijā. Pasākums paredz, ka par visiem ekonomiski aktīvajiem nodokļu maksātajiem obligātās iemaksas tiktu veiktas
vismaz minimālu obligāto iemaksu līmenī.
Papildu informācija par minimālajām obligātajām iemaksām pieejama VID metodiskajā materiālā "Minimālās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas".
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