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Piektdien, 5. novembrī, notika sestā darba grupas sēde par priekšlikumiem minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu (VSAOI) regulējuma pilnveidošanai. Sanāksmes dalībnieki uzklausīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto
informāciju par 2021. gada trešā ceturkšņa fizisko personu ienākumu izvērtējumu un VSAOI analīzi, kā arī diskutēja par iepriekš
izplatītās anketas rezultātiem.
Lai darba grupas ietvaros identificētu problēmsituācijas un konstatētu iespējamos padziļināta darba virzienus, bija sagatavota
aptaujas anketa par iesaistīto personu viedokli saistībā ar nepilnu slodzi un minimālajām VSAOI. Tā tika izplatīta ar darba grupas
locekļu starpniecību organizāciju biedriem uzņēmumiem un organizācijām, kā arī saimnieciskās darbības veicējiem. Ņemot vērā
aktuālās situācijas analīzi dažādos griezumos un aptaujas rezultātus, tiks sagatavoti kopīgi secinājumi par regulējuma
pilnveidošanu.
Analizējot VID datus, secināts, ka nozīmīga daļa no personām, par kurām netiks samaksātas minimālās VSAOI, jau pašlaik ir
noteiktas likumā noteikto atbrīvoto kategoriju lokā. Jānorāda arī, ka analizētajā periodā ievērojama daļa atlikušo personu, par
kurām ceturksnī nav samaksātas minimālās VSAOI, ir personas, kas nav nodarbinātas pilnu pārskata periodu, tātad arī par šīm
personām varētu nebūt jāmaksā minimālais VSAOI par pilnu ceturksni.
VSAOI ir valsts noteikts un regulēts veids, kā nodrošināt sevi ar ienākumiem gan ilgtermiņā, gan neparedzētos gadījumos.
Persona, par kuru ir veiktas obligātās sociālās iemaksas, ir finansiāli pasargāta – nodrošināta ar ienākumiem situācijās, kad
nepieciešama palīdzība, piemēram, kad nav iespējas strādāt nelaimes gadījuma vai invaliditātes dēļ, tās bērni ir zaudējuši
apgādnieku vai arī jaunā māmiņa vai tētis dodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
Katram Latvijas iedzīvotājam pienākošais pabalstu, atlīdzību vai pensijas apmērs ir atkarīgs no viņa veiktajām sociālajām iemaksām,
– jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs. Šo informāciju
iespējams noskaidrot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumos.
Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības
sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Iemaksu apmērs ir atkarīgs arī no
nodarbinātības veida – pašnodarbinātajiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem samaksāto nodokļu apmērs nav tāds pats
kā, piemēram, cilvēkam, kurš strādā SIA.
Plānots, ka nākamā darba grupas sēde, kurā tiks diskutēts par minimālo VSAOI regulējuma pilnveidošanu, notiks 12. novembrī.
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