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Mērķziedojums.

Vispārējais ziedojums.

Dāvinājums.

Ziedojumu kastītes.

Simboliska dāvaniņa par ziedojumu.

Kā organizēt ziedojumu pasākumos?

Kur drīkst izlietot ziedojumu?

Kā nodot ziedojumu mērķpersonām?

Vai vajadzīgi kādi dokumenti ziedojuma izsniegšanai?

Kā to uzrādīt grāmatvedībā?

Ziedojumu veidi un izlietošana.

Vai ir ierobežojums ziedojuma saņemšanai?

Ko darīt, ja ziedojums netiek izlietots?

Ko darīt, ja ziedojums paliek pāri?

Sabiedriskā labuma organizācijas mantas un finanšu līdzekļu 

izlietošanas ierobežojumi.
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Vai ziedojumus var saņemt biedrība, kas nav SLO statusa?

Kas vēl var saņemt ziedojumus?

Kas ir atlīdzības rakstura darbības?

Kad slēdz rakstveida līgumu?

Kādu attaisnojuma dokumentu izsniedz par saņemto 

ziedojumu?

Ja ziedo mantu, kādi dokumenti jānoformē?

Kādi dokumenti jānoformē, ja ziedo pakalpojumu?

Ziedojuma līgums.

Ziedojumu pārskata sagatavošana.

Atlaides par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Atlaides par uzņēmumu ienākuma nodokli.
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Ziedojums.

Biedrību un nodibinājumu likums

9.pants. Ziedojums

(1) Ziedojums šā likuma izpratnē ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus 

persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju 

vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, 

satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var 

piemērot nodokļu atvieglojumus.

(2) Sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi 

nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma 

organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir 

atlīdzības raksturs.
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(3) Ja personas (ziedotāja) ziedojums vienai sabiedriskā 

labuma organizācijai pārsniedz 10 minimālās mēneša 

darba algas vai ziedojumu kopsumma kalendārajā gadā 

pārsniedz 10 minimālās mēneša darba algas, šī persona, 

lai tā būtu tiesīga izmantot nodokļa atvieglojumus, slēdz 

rakstveida līgumu ar sabiedriskā labuma organizāciju par 

tiem ziedojumiem, kuri pārsniedz 10 minimālās mēneša 

darba algas. 

Minimālā mēneša darba alga šā likuma izpratnē ir 

minimālās mēneša darba algas apmērs, kāds bija noteikts 

attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.

2020.gada minimālā alga 430 x 10 = 4300 EUR
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Mērķziedojums.

10.pants. Ziedojumu veidi un izlietošana

(1) Ziedojums ar noteiktu mērķi ir mērķziedojums, un tas 

izlietojams tikai līgumā paredzētajiem mērķiem. 

Mantas un finanšu līdzekļu bezatlīdzības nodošana nolūkā, 

kurš neatbilst sabiedriskā labuma organizācijas statūtos, 

satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem vai kurš nav 

paredzēts ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma 

darbībai, nav uzskatāma par ziedojumu.
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Vispārējais ziedojums.

(2) Ziedojums, kuram nav noteikts izlietojuma 

mērķis vai par kura nodošanu nav noslēgts 

rakstveida līgums, ir vispārējs ziedojums, un tas 

izlietojams statūtos, satversmē vai nolikumā 

norādītajiem mērķiem.

(3) Ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu 

zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma 

organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.
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Dāvinājums.

Dāvinājuma līgums.
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Ziedojumu kastītes.

Nosaka ar rīkojumu.

Nav reglamentēts ar likumu.

Vajag izstrādāt kārtību par ziedojumu 

kastītēm.

2020.10.05. Jadviga Neilande 9



Simboliska dāvaniņa par 

ziedojumu.

Likumā nav atrunāts, taču 

pasaulē ir prakse.

Nosaka kārtību paši.
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Kā organizēt ziedojumu pasākumos?

Saskaņo ar pasākumu organizētāju.

Izvieto savu telti.

Saskaņo reklāmu.
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Kur drīkst izlietot ziedojumu? 

11.pants. Sabiedriskā labuma 

organizācijas mantas un finanšu līdzekļu 

izlietošanas ierobežojumi

(1) Sabiedriskā labuma organizācijai ir 

pienākums izlietot savu mantu un finanšu 

līdzekļus attiecīgās organizācijas statūtos, 

satversmē vai nolikumā norādītajiem 

mērķiem.
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(2) Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma 

kalendārajā gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai 

organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs 

kopsummas, ko veido attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotie ziedojumi 

un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu 

atvieglojumus, izlietot tikai tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura 

minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa 

piešķiršanu attiecīgajai organizācijai.

Saņemti ziedojumi

2020.g. 12 x 430 = 5160

1) izlietoti ziedojumi 4000

2) ieņēmumi no saimnieciskās darbības (ir NĪN atlaide) 5000 

Kopā 9000 x 0,75 = 6750
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(3) Ministru kabinets nosaka to izdevumu veidus, kuri šā 

likuma izpratnē uzskatāmi par sabiedriskā labuma 

organizācijas administratīvajiem izdevumiem, paredzot, ka 

pie tiem pieskaitāmi sabiedriskā labuma organizācijas 

izdevumi, kuri nav tieši saistīti ar statūtos, satversmē vai 

nolikumā norādīto mērķu sasniegšanu. 

Sabiedriskā labuma organizācija administratīvajiem 

izdevumiem drīkst izlietot ne vairāk kā 25 procentus no 

attiecīgajā taksācijas periodā (kalendārajā gadā) 

izlietotajiem vispārējiem ziedojumiem.

Ja 2020.gadā izlietoti vispārējie ziedojumi 1000 EUR, 

tad administratīvajiem izdevumiem var izlietot no tiem 

1000 x 25% = 250 EUR 
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Ministru kabineta noteikumi Nr.11 

Rīgā 2005.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 35.§)

Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem 

izdevumiem

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11.panta

trešo daļu

1. Noteikumi nosaka sabiedriskā labuma organizācijas izdevumu 

veidus, kas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē ir 

uzskatāmi par sabiedriskā labuma organizācijas administratīvajiem 

izdevumiem.

2. Par sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk — organizācija) 

administratīvajiem izdevumiem ir uzskatāmi organizācijas vadīšanas, 

uzturēšanas, reklāmas un ar organizācijas mērķu un uzdevumu 

īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītie izdevumi, kā arī ar 

šiem izdevumiem saistītie nodokļi.
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3. Administratīvajos izdevumos iekļauj:

3.1. organizācijas pašu vajadzībām patērētos pārskata gadā pirktos, 

ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus 

krājumus;

3.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, kā 

arī datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības 

daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumus;

3.3. organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba 

algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu 

summas un ar to saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas;

3.4. organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā 

paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto 

summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar 

darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus;
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3.5. pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma 

nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa summas;

3.6. izdevumus par saņemtajiem citu personu 

pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, 

pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, 

komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī 

organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus.

4. Nosakot organizācijas administratīvos izdevumus, šo 

noteikumu 3.punktā minētos izdevumus var samazināt par 

tiem izdevumiem vai izdevumu daļu, kurus var tieši 

attiecināt uz noteiktu uzdevumu, kas veikts, lai sasniegtu 

konkrētu organizācijas mērķi.
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(4) Sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības 

veidot kredītiestādēs finanšu līdzekļu uzkrājumus, 

ja to izmantošana notiek saskaņā ar statūtiem, 

satversmi, nolikumu vai līgumu ar ziedotāju.

(5) Sabiedriskā labuma organizācija nedrīkst bez 

atlīdzības nodot tai ziedoto mantu vai finanšu 

līdzekļus komercdarbības, kā arī tādu darbību 

veikšanai, kuras saistītas ar politisko organizāciju 

(partiju) darbības vai to vēlēšanu kampaņu 

atbalstīšanu.
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Kā nodot ziedojumu 

mērķpersonām?

Ar līgumu.

2020.10.05. Jadviga Neilande 19



(6) Sabiedriskā labuma organizācija drīkst bez atlīdzības nodot tai 

ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus tikai uz rakstveida līguma pamata. 

Līgumā arī norāda:

1) mantas vai finanšu līdzekļu izlietojuma mērķi, kas saistīts ar tām 

sabiedriskā labuma organizācijas darbībām, kuras minētas lēmumā par 

sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai 

organizācijai;

2) tās personas atbildību par tai nodotās mantas vai finanšu līdzekļu 

izlietošanu atbilstoši līguma noteikumiem, kura saņem sabiedriskā 

labuma organizācijai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus;

3) sabiedriskā labuma organizācijas pienākumu uzraudzīt, lai persona, 

kurai tā nodod mantu vai finanšu līdzekļus, tos pilnībā izlietotu līgumā 

paredzētajiem mērķiem, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas 

tiesības atgūt nodoto mantu vai finanšu līdzekļus, ja persona neizmanto 

no sabiedriskā labuma organizācijas saņemto mantu vai finanšu 

līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajiem mērķiem.2020.10.05. Jadviga Neilande 20



Vai vajadzīgi kādi dokumenti 

ziedojuma izsniegšanai?

Līgums;

Pavadzīme;

Pārskaitījums;

Kases izdevumu orderis.
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Kā to uzrādīt grāmatvedībā?

Grāmatvedībā kontu plānā atver atsevišķi kontus, piemēram, K6200 

"Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi".

Izveidojot kontus, tie jāpielāgo Bilancei, Ieņēmumu un izdevumu 

pārskatam, un Ziedojumu un dāvinājumu pārskatam.

Tālāk kontu K6200 var sadalīt sīkāk:

K6210 "Saņemtie vispārējie ziedojumi"

K6211 "Juridiskās personas"

K6212 "Ārvalsts juridiskas personas"

K6213 "Fiziskās personas"

K6214 "Ārvalsts fiziskās personas"

K6215 "Anonīmi ziedotāji un dāvinātāji"

K6216 "Citi ziedotāji"
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K6220 "Saņemti mērķziedojumi":

K6221 "Juridiskās personas"

K6222 "Ārvalsts juridiskas personas"

K6223 "Fiziskās personas"

K6224 "Ārvalsts fiziskās personas"

K6225 "Anonīmi ziedotāji un dāvinātāji"

K6226 "Citi ziedotāji"

Attiecībā uz ziedojumu izlietojumu, detalizēti jāuzskaita, cik izlieto 

mērķziedojumus, jo atlikums tiek uzrādīts gada pārskata Bilances 

postenī "Mērķfonds" un "Ziedojumu un dāvinājumu pārskatā "Atlikums 

pārskata gada beigās" "Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi". 

Savukārt ieņēmumu un izdevumu pārskatā mērķziedojumi atspoguļojas 

postenī "Naudas maksājumi personām".
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Ziedojumu veidi un 

izlietošana.
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Vai ir ierobežojums ziedojuma 

saņemšanai?
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Ko darīt, ja ziedojums netiek 

izlietots?

2020.10.05. Jadviga Neilande 26



Ko darīt, ja ziedojums paliek 

pāri?
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Sabiedriskā labuma organizācijas mantas un finanšu līdzekļu 

izlietošanas ierobežojumi.

12.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības ierobežojumi

(1) Sabiedriskā labuma organizācijai aizliegts sadalīt savu mantu un 

finanšu līdzekļus starp dibinātājiem, valdes vai citu pārvaldes institūciju 

(ja tādas izveidotas) locekļiem, kā arī izmantot tā, lai tieši vai netieši 

gūtu labumu (galvojumus, aizdevumus, vekseļus, kā arī citus 

materiālus labumus).

(2) Šā panta pirmās daļas noteikums attiecas arī uz sabiedriskā labuma 

organizācijas dibinātāju, valdes vai citu pārvaldes institūciju (ja tādas 

izveidotas) locekļu laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem, skaitot 

radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

(3) Ja persona saņem atlīdzību par darbību sabiedriskā labuma 

organizācijā, šai atlīdzībai jābūt samērīgai un pamatotai ar veicamajiem 

darbiem un sabiedriskā labuma organizācijas finansiālo stāvokli.
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Vai ziedojumus var 

saņemt biedrība, kas 

nav SLO statusa?
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Kas vēl var saņemt 

ziedojumus?
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Kas ir atlīdzības rakstura 

darbības?

- bezmaksas reklāma;

- biļetes uz kultūras 

pasākumu.
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Kad slēdz 

rakstveida līgumu?

4300 EUR 
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Kādu attaisnojuma 

dokumentu izsniedz par 

saņemto ziedojumu?

Kvīti
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Ja ziedo mantu, kādi 

dokumenti jānoformē?

Pavadzīmi
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Kādi dokumenti 

jānoformē, ja ziedo 

pakalpojumu?

Aktu.
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Ziedojuma līgums.

Obligāts, ja summa ir 4300 

EUR;

Budžeta iestādēm.
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13.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības uzraudzība

(1) Sabiedriskā labuma organizācija katru gadu līdz 31.martam 

iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iepriekšējā gada darbības 

pārskatu (papīra formātā un elektroniski). Ja minētais dokuments tiek 

iesniegts elektroniski un ir noformēts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, to papīra 

formātā var neiesniegt.

(3) Komisija katru gadu izskata sabiedriskā labuma organizācijas gada 

pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu, kā arī Valsts ieņēmumu 

dienesta informāciju par nodokļu samaksu un pašvaldības izziņu par 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, izvērtē sabiedriskā labuma 

organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai.

Ja komisijai rodas pamatotas šaubas par sabiedriskā labuma 

organizācijas saņemto ziedojumu izlietojuma atbilstību šā likuma 

prasībām, Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei veic 

attiecīgu pārbaudi un sniedz komisijai informāciju par pārbaudes 

rezultātiem.
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Ministru kabineta noteikumi Nr.407

Rīgā 2010.gada 5.maijā (prot. Nr.22 7.§)

Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas 

vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās 

darbības plāna veidlapas paraugu

2. Organizācija, kura pārskatu par iepriekšējā gadā veikto sabiedriskā 

labuma darbību sniedz saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju 

likuma 13.panta pirmo daļu, aizpilda veidlapas I un II daļu.

3. Organizācija, kura saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju 

likuma 7.panta pirmo daļu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 

iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, 

aizpilda veidlapas I, II un III daļu. Ja organizācija ir reģistrēta biedrību 

un nodibinājumu reģistrā vai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā 

gadā, kurā tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā minēto iesniegumu, 

organizācija aizpilda veidlapas I un III daļu.
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Ziedojumu pārskata sagatavošana.

Ministru kabineta noteikumi Nr.808

Rīgā 2006.gada 3.oktobrī (prot. Nr.50 11.§)

Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem

2. Biedrība, nodibinājums un arodbiedrība par katru pārskata gadu 

sagatavo gada pārskatu. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu 

un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un 

ziņojuma. 

Ja biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kuras apgrozījums 

(ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan 

iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro, ir izvēlējusies 

kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, attiecīgā biedrība, 

nodibinājums un arodbiedrība nepiemēro šo noteikumu II un V nodaļā

minēto kārtību, izņemot šo noteikumu 12., 13. un 14. punktu, un par 

katru pārskata gadu sagatavo šādas gada pārskata daļas – ieņēmumu 

un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.
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8. Bilances aktīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai 

arodbiedrības pirktos, kā arī ziedojumā vai dāvinājumā, 

mantojumā vai citādā veidā saņemtos ilgtermiņa 

ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus. Par ilgtermiņa 

ieguldījumiem uzskata līdzekļus, kas paredzēti ilgstošai 

lietošanai (ilgāk par vienu gadu) vai ir ieguldīti ilglietojamā 

īpašumā un to sākotnējā vērtība ir lielāka par 430 euro. Citi 

līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

13. Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem 

sākotnējo vērtību nosaka, pamatojoties uz:

13.1. naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti 

vai pašu izveidoti;

13.2. ieņēmumos iegrāmatoto summu, ja tie ir saņemti 

ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā.
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15. Postenī "Akcijas un daļas" norāda biedrības, 

nodibinājuma vai arodbiedrības līdzdalību 

kapitālsabiedrībās, pamatojoties uz samaksāto naudas 

summu vai, ja līdzdalība apmaksāta ar mantisko 

ieguldījumu, attiecīgā ieguldījuma novērtējumu. 

Ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā 

saņemtās akcijas un daļas bilancē norāda, pamatojoties uz 

naudas summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. 

Izņēmuma gadījumos, ja akciju vai daļu biržas vai tirgus 

cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji ieņēmumos 

iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda minētās akcijas vai 

daļas biržas vai tirgus cenu. 

Starpību noraksta izdevumos. 
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17. Krājumus un vērtspapīrus bilancē norāda, pamatojoties 

uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti, 

vai ieņēmumos iegrāmatoto naudas summu, ja tie ir 

saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā 

veidā. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā krājumu vai 

vērtspapīru veida tirgus vai biržas cena ir ievērojami 

zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda 

zemāko vērtību. Starpību noraksta izdevumos.

24. Mērķfondu veido arī tad, ja ir saņemts ziedojums ar 

noteiktu mērķi, kas izlietojams tikai līgumā paredzētajiem 

mērķiem (turpmāk - mērķziedojums). Norāda 

mērķziedojuma neizlietoto atlikumu.
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III. Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana

35. Postenī "Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi" norāda pārskata gadā 

biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā 

saņemtos naudas ziedojumus vai dāvinājumus, kā arī saņemtos 

kustamas vai nekustamas mantas (mantiskos) ziedojumus vai 

dāvinājumus, kuri novērtēti naudā, pamatojoties uz ziedojumu vai 

dāvinājumu apliecinošajos dokumentos norādīto vērtību.

41. Postenī "Naudas maksājumi personām" norāda naudas 

maksājumus (ja tādi ir) personām, ko veikusi biedrība, kas dibināta un 

darbojas, lai aizstāvētu sociāli mazaizsargāto personu grupu un trūcīgo 

personu un ģimeņu tiesības un intereses, vai ko veikusi biedrība 

saistībā ar cita veida sabiedriskā labuma darbību. Šajā postenī norāda 

arī naudas maksājumus personām, kurām saskaņā ar nodibinājuma 

statūtiem var izmaksāt līdzekļus no nodibinājuma mantas.
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42. Postenī "Materiālu izdevumi" norāda pārskata gadā 

izlietotos pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos 

materiālus, preces un citus krājumus. 

Izlietotos pirktos materiālus, preces un citus krājumus 

novērtē, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem 

samaksāta, bet ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos 

krājumus novērtē, pamatojoties uz summu, kas iegrāmatota 

ieņēmumos. 

Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo veidu krājumu atlikumi 

iepriekšējos gados novērtēti zemāk par sākotnēji 

iegrāmatoto vērtību, tos novērtē, pamatojoties uz pārskata 

gada sākumā grāmatvedības uzskaitē esošo novērtējumu.
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IV. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošana

49. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no šo 

noteikumu 3. pielikumā norādītās shēmas un 4. pielikumā

norādītās tabulas.

50. Postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norāda 

iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās 

naudas summas atlikuma un mantisko ziedojumu vai 

dāvinājumu vērtības atlikuma kopsummu pārskata gada 

sākumā, norādot sadalījumā pa veidiem: 

vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi 

neierobežotai lietošanai) atlikums un 

mērķziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem 

mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu 

un dāvinājumu atlikumu.
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51. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā sniedzamas 

šādas ziņas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem (ja tie ir zināmi):

51.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas kods nodokļu 

maksātāju reģistrā un nosaukums;

51.2. ārvalsts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un 

reģistrācijas numurs;

51.3. fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) -

kods nodokļu maksātāju reģistrā (personas kods), vārds un uzvārds;

51.4. fiziskās personas - ārvalstu nodokļu maksātāja (nerezidenta) -

vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods un valsts nosaukums.

51.1 Par anonīmu (nezināmu) ziedotāju un dāvinātāju uzskatāma 

neidentificēta persona, kura ir ziedojusi vai veikusi dāvinājumu.
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52. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā 

pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu summu 

norāda sadalījumā pa ziedojumu un dāvinājumu veidiem:

52.1. naudas ziedojums vai dāvinājums;

52.2. mantisks ziedojums vai dāvinājums.

52.1 Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu norāda pa 

veidiem – izlietotie vispārējie ziedojumi (izlietotie ziedojumi 

un dāvinājumi neierobežotai lietošanai), izlietotie 

mērķziedojumi (izlietotie ziedojumi un dāvinājumi 

noteiktiem mērķiem) un izlietotie anonīmie ziedojumi un 

dāvinājumi.
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53. Postenī "Atlikums pārskata gada beigās" norāda skaitli, kas 

aprēķināts, postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norādītajam 

skaitlim pieskaitot postenī "Pārskata gadā saņemto ziedojumu un 

dāvinājumu kopsumma" norādīto skaitli un no iegūtās summas atņemot 

postenī "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma" norādīto 

skaitli. 

Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pārskata gada beigās aprēķina un 

norāda sadalījumā pa veidiem: 

vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) 

atlikums un 

mērķziedojumu (ziedojumu un dāvinājumu noteiktiem mērķiem) 

atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.

54. Ja ziedojuma vai dāvinājuma devējs ir personālsabiedrība vai cita 

uz līguma vai norunas pamata izveidota fizisko vai juridisko personu 

grupa bez juridiskās personas tiesībām (neatkarīgi no tā, vai šī personu 

grupa ir vai nav reģistrējusies kā nodokļu maksātāja), to norāda postenī 

"Citi ziedotāji".
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55. Arodbiedrība, kā arī biedrība un 

nodibinājums, kam nav piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, ziedojumu un 

dāvinājumu izlietojumu statūtos 

paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem var 

norādīt kopējā summā bez sadalījuma 

izdevumos sabiedriskā labuma darbībai un 

citiem mērķiem un uzdevumiem.
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55.1 4. pielikuma tabulu aizpilda šādā kārtībā:

55.1 1. 1. ailē "Nr. p. k." norāda projekta, pasākuma vai aktivitātes 

ieraksta kārtas numuru;

55.1 2. 2. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts" norāda 

projektus, pasākumus un aktivitātes, kurām ziedojumi un dāvinājumi ir 

izlietoti, atšifrējot to kopsummas apakšpunktos, tai skaitā norādot 

konkrētās īstenojamā projekta aktivitātes;

55.1 3. 3. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa" norāda 2. 

ailē minētajam projektam, pasākumam un aktivitātei kopā izlietoto 

naudas summu, kā arī izlietoto naudas summu sadalījumā pa 2. ailē 

minētajām izlietojuma pozīcijām. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda 

ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummu;

55.1 4. 4. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa" norāda 

izlietotos ziedojumus un dāvinājumus pa saņemšanas veidiem katram 

projektam, pasākumam, aktivitātei un izlietojuma pozīcijām atbilstoši 2. 

ailē minētajam. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda izlietoto 
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55.1 5. 5. ailes "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" apakšailē 

"administratīvajiem izdevumiem (AI)" norāda tādus biedrības un 

nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 

izdevumus, kas ir saistīti ar biedrības un nodibinājuma vadīšanu, 

uzturēšanu, reklāmu un ar biedrības un nodibinājuma mērķu un 

uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi, kā arī ar šiem 

izdevumiem saistītos nodokļus. Administratīvajos izdevumos iekļauj:

55.1 5.1. biedrības un nodibinājuma pašu vajadzībām izlietotos 

pārskata gadā pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, 

preces un citus krājumus;

55.1 5.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas 

izdevumus, kā arī datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, 

kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumus;

55.1 5.3. biedrības un nodibinājuma darba ņēmējiem pārskata gadā 

aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu 

maksājumu summas un ar tām saistītās darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas;
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55.1 5.4. biedrības un nodibinājuma kā darba devēja pārskata gadā 

aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, 

aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas 

gadījumos (bruto summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos 

un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas 

maksājumus;

55.1 5.5. pārskata gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 

summas;

55.1 5.6. izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, 

telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, 

kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, 

kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus;

55.1 6. nosakot biedrības un nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, administratīvos izdevumus, šo noteikumu 

55.1 5. apakšpunktā minētos izdevumus var samazināt par tiem 

izdevumiem vai izdevumu daļu, kurus var tieši attiecināt uz noteiktu 

uzdevumu, kas veikts, lai sasniegtu konkrētu sabiedriskā labuma mērķi;
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55.1 7. 5. aili "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids", 6. aili 

"Sabiedriskā labuma darbības joma", 7. aili "Sabiedriskā labuma 

darbības mērķa grupa" un 8. aili "Sabiedriskā labuma guvēju skaits" 

aizpilda tikai tās biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss. Šīs ailes aizpilda par katru 2. ailē 

norādīto aktivitātes, projekta un pasākuma izdevumu veidu;

55.1 8. 5. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" norāda 

ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummas un veidu. Ailes 

noslēgumā aprēķina un norāda katra ziedojuma un dāvinājuma 

izlietojuma veida kopsummu;

55.1 9. 6. ailē "Sabiedriskā labuma darbības joma" norāda sabiedriskā 

labuma darbības jomu, kurai ziedojumi un dāvinājumi izlietoti. Norādot 

jomu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma

piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru 

izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;
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55.1 10. 7. ailē "Sabiedriskā labuma mērķa grupa" norāda 

sabiedrības daļu, uz kuru vērsta sabiedriskā labuma 

darbība. Norādot sabiedrības daļu, lieto attiecīgu kodu 

saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili 

aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma 

veids ir sabiedriskā labuma darbība; 

55.1 11. 8. ailē "Sabiedriskā labuma guvēju skaits" norāda 

tikai attiecīgā projekta, pasākuma vai aktivitātes kopējo 

sabiedriskā labuma guvēju skaitu. Šo aili aizpilda par 

ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir 

sabiedriskā labuma darbība. Ailes noslēgumā aprēķina 

kopējo sabiedriskā labuma guvēju skaitu.
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V. Ziņojums 

58. Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu 

pārskata posteņiem sniedz šādas ziņas: 

58.8. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem 

pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu):

58.8.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

58.8.2. nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā;

58.9. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem 

krājumiem:

58.9.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

58.9.2. vērtības norakstīšana pārskata gadā;
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58.10. informācija par postenī "Debitori" esošajiem 

prasījumiem no citām personām (ja tādi ir), kas saņēmušas 

ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam 

mērķim no biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss (piemēram, 

saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai 

un nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu 

apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma);

58.13. informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās 

darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu 

izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja pārskatu 

sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss.

2020.10.05. Jadviga Neilande 56



VI. Gada pārskata pārbaude un iesniegšana

60. Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības gada pārskatu vai tā 

daļu – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu 

pārskatu – pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas 

institūcija vai zvērināts revidents.

61. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība ne vēlāk kā līdz nākamā 

gada 31. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (elektroniskās 

deklarēšanas sistēmā) pārvaldes institūcijas apstiprinātu gada pārskata 

vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un 

dāvinājumu pārskata – un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) 

atvasinājumu. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība gada pārskatu 

vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un 

dāvinājumu pārskatu – un zvērināta revidenta ziņojumu (ja tāds ir) var 

iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā arī papīra formā. 

62. Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija ir 

atbildīga par gada pārskata vai tā daļu – ieņēmumu un izdevumu 

pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – sagatavošanu un 
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Atlaides par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

10. pants. Attaisnotie izdevumi

1. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu 

apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:

3) summa, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota budžeta 

iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, 

reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī 

vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi 

konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas 

novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, reģistrētai nevalstiskai 

organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas 

nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts 

normatīvajiem aktiem;

8) summas, kas atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas 

likumam ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā 

reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai. 
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1.1 Nauda vai cita lieta, kuru fiziskā persona — nodokļa maksātājs —

bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai šā panta pirmās daļas 3. vai 

8. punktā minētajai organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā 

noteikto mērķu sasniegšanai, šā panta izpratnē uzskatāma par 

ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, 

kuras uzskatāmas par atlīdzību.

1.2 Šā panta pirmās daļas 3.punktu nepiemēro, ja nodokļa maksātāja 

ziedojuma saņēmējam noteiktajā ziedojuma mērķī ietverta tieša vai 

netieša norāde uz konkrētu personu kā ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas 

ir ar ziedotāju saistīta persona vai ziedotāja darbinieks, vai ziedotāja 

darbinieka ģimenes loceklis.

1.3 Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 8. punktā minētie maksātāja 

attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 

maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk 

kā 600 euro (ja maksātājs attaisnotajos izdevumos iekļauj šā panta 

pirmās daļas 2. punktā minētos attaisnotos izdevumus par ģimenes 

locekļiem — ne vairāk kā 600 euro par katru ģimenes locekli).
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1.5 Šā panta pirmās daļas 3.punktu nepiemēro, ja nodokļa maksātājs, kas 

ziedo Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī 

reģistrētai nevalstiskai organizācijai, vienlaikus ar deklarāciju nav iesniedzis 

Valsts ieņēmumu dienestam dokumentus, kas apliecina, ka:

1) ziedojuma saņēmējs ir rezidents kādā Eiropas Savienības dalībvalstī vai 

Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

2) ziedojuma saņēmējam ir sabiedriskā labuma organizācijai pielīdzināms 

statuss rezidences valstī;

3) ziedojuma saņēmējs darbojas sabiedriskā labuma jomā, kas sniedz 

nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi ja tā vērsta uz 

labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības 

attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību 

profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu 

katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un 

sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu;

4) vismaz 75 procenti no maksātāja ziedotās summas izlietoti sabiedriskā 

labuma mērķiem.
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3. No nerezidentu apliekamā ienākuma ir tiesības atskaitīt tikai šā 

panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 8.punktā minētos attaisnotos 

izdevumus.

4. Nerezidentam, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai 

Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents un taksācijas gadā Latvijā 

guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem ienākumiem, 

nepiemēro šā panta trešo daļu.

5. Šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6. un 8.punktā minētos 

izdevumus nepiemēro mikrouzņēmuma — mikrouzņēmumu nodokļa 

maksātāja — darbinieka un īpašnieka ienākumam no mikrouzņēmuma, 

ienākumiem, kuriem piemērojama šā likuma 15. panta piektajā, sestajā, 

septītajā, astotajā un divpadsmitajā daļā noteiktā nodokļa likme, un 

ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem. Šā panta pirmajā daļā 

minētos izdevumus nepiemēro saimnieciskās darbības ienākumiem, 

par kuriem tiek maksāta patentmaksa.
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums

4. pants. Ar nodokli apliekamā bāze 

(1) Šā likuma 2. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajiem nodokļa 

maksātājiem ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā bāze veidojas, 

summējot taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs aprēķinātos objektus, 

kas minēti šā panta otrajā daļā.

(2) Šā likuma 2. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajiem nodokļa 

maksātājiem ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ietver 

šādus ar nodokli apliekamus objektus:

2) nosacīti sadalīto peļņu, kas ietver:

a) ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus, kas aprēķināti 

saskaņā ar šā likuma 8. pantu,
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8. pants. Ar saimniecisko darbību nesaistītie 

izdevumi 

(2) Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar 

saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus, 

kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja 

saimniecisko darbību, tai skaitā:

4) ziedojumus, izņemot šā likuma 12. panta pirmās 

daļas 1. un 2. punktā minētos gadījumus;
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12. pants. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem

(1) Nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai (kurai 

šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu), 

budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas 

deleģētas valsts kultūras funkcijas, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no 

šādiem atvieglojumiem:

1) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā 

bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā 

pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā 

bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata 

gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras 

samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm 

aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās 

summas, bet nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma 

nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.
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(2) Šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3. punktā minētais ierobežojums 

tiek attiecināts uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

(3) Šā panta pirmo daļu var piemērot arī ziedojumiem tādai nevalstiskai 

organizācijai, kura reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai 

Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi 

konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas 

novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā un šī nevalstiskā 

organizācija darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas 

nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts 

normatīvajiem aktiem.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētās valsts kapitālsabiedrības, kuras veic 

Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, Latvijas 

Republikā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās 

organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju 

likumu, līdz nākamā pārskata gada 31. martam sniedz publisku 

pārskatu par ziedotājiem, to ziedotajām summām un saņemto 

ziedojumu izlietojumu pārskata gadā.
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(5) Manta vai finanšu līdzekļi, kurus nodokļa 

maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez 

atlīdzības nodod šā panta pirmajā daļā 

minētajai organizācijai tās statūtos, 

satversmē vai nolikumā norādīto mērķu 

sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā 

panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts 

pretpienākums veikt darbības, kuras 

uzskatāmas par atlīdzību.
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(6) Nodokļa atvieglojumu atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv 

vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai 

netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju 

saistīta persona, ziedotāja darbinieks vai šā darbinieka ģimenes loceklis;

2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz 

labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītai personai vai ziedotāja 

radiniekam līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai nodrošina ziedotāja 

intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;

3) ziedotājam nodokļu parāda kopsumma tā taksācijas perioda pirmajā dienā, 

kurā veikts ziedojums, pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru 

maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un 

nodevām";

4) ziedojuma saņēmējs ir izvietojis publiskas norādes ar ziedotāja zīmolu, vai 

ziedojuma saņēmēja nosaukumā ir nepārprotama norāde uz ziedotāja zīmolu 

vai tā elementiem, vai nosaukumu. Ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma 

zīmola) iekļaušana ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa ziedotāja nosaukuma 

(arī uzņēmuma zīmola) izvietojums nepārsniedz vienu divdesmito daļu no 
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5) nodokļa maksātājs, kas ziedo Eiropas Savienības dalībvalstī vai 

Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai nevalstiskai organizācijai, 

kopā ar gada pārskatu nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam 

dokumentus, kas apliecina, ka:

a) ziedojuma saņēmējs ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai 

Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents,

b) ziedojuma saņēmējam ir sabiedriskā labuma organizācijai 

pielīdzināms statuss rezidences valstī,

c) ziedojuma saņēmējs darbojas sabiedriskā labuma jomā, kas sniedz 

nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi ja tā vērsta 

uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskās 

sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības 

veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides 

aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas 

situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 

personu grupu, sociālās labklājības celšanu,

d) vismaz 75 procenti no maksātāja ziedotās summas izlietoti 

sabiedriskā labuma mērķiem.
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(7) Šā panta sestās daļas 4. punkta 

izpratnē zīmola elementi ir zīmola 

unikālās zīmes, kas ļauj identificēt 

zīmolu lielākajai patērētāju daļai.

(8) Šā panta pirmās daļas 3. punktā 

noteikto atlaidi ir tiesības piemērot pēc 

uzņēmumu ienākuma nodokļa 

samazinājuma, kas veikts saskaņā ar 

šā likuma 15. pantu.
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40. Piemērojot šā likuma 12. panta pirmās daļas 

3. punktu, laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 

2022. gada 31. decembrim nodokļa maksātājiem 

pārskata gadā, kas sākas 2020., 2021. un 

2022. gadā, ir tiesības samazināt taksācijas 

periodā par pārskata gadā aprēķinātajām 

dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma 

nodokli par 85 procentiem no ziedotās summas, 

bet nepārsniedzot 30 procentus no aprēķinātās 

uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par 

aprēķinātajām dividendēm.
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 677

Rīgā 2017. gada 14. novembrī (prot. Nr. 

57 12. §)

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma

normu piemērošanas noteikumi

84. Likuma 12. panta pirmās daļas 

3. punktā noteiktais no dividendēm 

aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa 

samazinājums ir attiecināms arī uz 

aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 

dividendēm pielīdzinātajām izmaksām.
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85. Likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktos atvieglojumus nodokļa 

maksātājs nav tiesīgs piemērot, ja likuma 12. panta pirmajā daļā 

minētais maksājuma saņēmējs saņemtos līdzekļus nodod tālāk citai 

personai (tas ir, darbojas tikai kā starpnieks), izņemot gadījumu, ja:

85.1. ziedojuma saņēmējs ziedojumu vai daļu no tā nodod tālāk citai 

sabiedriskā labuma organizācijai, kuras sabiedriskā labuma darbības 

joma un mērķi atbilst ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma darbības 

jomai un mērķiem, līgumā norādot konkrētā ziedojuma vai tā daļas 

izlietojuma mērķi, kas atbilst gan ziedojuma saņēmēja, gan sabiedriskā 

labuma organizācijas darbības jomai, kā arī mērķim, un mantas vai 

finanšu līdzekļu izlietojuma mērķi, kas saistīts ar tām sabiedriskā 

labuma organizācijas darbībām, kuras minētas lēmumā par sabiedriskā 

labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai;

85.2. līdzekļi tiek nodoti fiziskajai personai tās ārstēšanai vai 

rehabilitācijai, ja ziedojuma saņēmējs līdz pārskata gada beigām 

ziedotājam ir sniedzis apliecinājumu par minēto līdzekļu izlietojumu šim 

mērķim.
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86. Nodokļa maksātājs, kura iepriekšējais pārskata gads neaptver 

12 mēnešu periodu, piemērojot likuma 12. panta pirmās daļas 

1. punktu, nosakot iepriekšējā pārskata gada peļņu atvieglojuma 

piemērošanai, iepriekšējā pārskata gada peļņu dala ar mēnešu skaitu, 

skaitot no reģistrācijas mēneša līdz iepriekšējā pārskata gada pēdējam 

mēnesim, un reizina ar 12.

87. Nodokļa maksātājs, kurš reģistrējies pārskata gadā, piemērojot 

likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu, ņem vērā pārskata gadā 

darba ņēmējiem aprēķināto bruto darba samaksu, nosakot aprēķināto 

darba samaksu par periodu līdz taksācijas periodam, kurā veikts 

ziedojums, un veic pārrēķinu, iesniedzot pārskata gada pēdējā mēneša 

deklarāciju.

88. Budžeta iestādes līdz pēctaksācijas gada 1. martam iesniedz Valsts 

kasē pārskatu par saņemto ziedojumu apmēru, ziedotājiem un 

ziedojumu izlietojumu un publicē savā tīmekļvietnē.
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89. Kapitālsabiedrība, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras 

funkcijas (turpmāk – valsts kultūrkapitālsabiedrība) un ir saņēmusi ziedojumus:

89.1. saņemtos un izlietotos ziedojumus iegrāmato dalīti no citiem ieņēmumiem 

un izdevumiem;

89.2. līdz nākamā pārskata gada 31. martam iesniedz dienestā pārskatu (brīvā 

formā) par saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem. Pārskatā ietver šādu 

informāciju:

89.2.1. ziedotāja nosaukums un reģistrācijas numurs;

89.2.2. saņemtās ziedojuma summas apmērs;

89.2.3. saņemtās ziedojuma summas apmērs, kurš nav izlietots sabiedrības (it 

īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) kultūras vajadzību 

apmierināšanai vai koncerta, izrādes vai operas uzveduma veidošanai, izņemot 

valsts kultūrkapitālsabiedrības izdevumus tās rīkotā koncerta, izrādes vai 

operas uzveduma informatīvo materiālu nodrošināšanai (bukleti, afišas un 

plašsaziņas līdzekļos izvietotie informatīvie materiāli), kuros nav ietverta 

ziedotāja reklāma.
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90. Šo noteikumu 89.2.3. apakšpunkts nav attiecināms uz darba algu 

(ieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas) vai autoratlīdzības izmaksām tām fiziskajām personām, 

kuras nodrošina valsts kultūrkapitālsabiedrības rīkotā koncerta, izrādes 

vai operas uzveduma veidošanu.

91. Valsts kultūrkapitālsabiedrība līdz nākamā gada 31. martam 

iemaksā valsts budžetā tās ziedojumu veidā saņemtās summas, kuras 

nav izlietotas sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 

personu grupu) kultūras vajadzību apmierināšanai vai koncerta, izrādes 

vai operas uzveduma veidošanai.

92. Piemērojot likuma 12. panta sestās daļas 2. punktu, par ziedojumu 

ar atlīdzības rakstura darbību liecina arī šādi izdevumi:

92.1. ziedojums sabiedrībai ar slēptu vai atklātu mērķi sniegt labumu 

personai, kura ir ziedotāja darbinieks, valdes loceklis vai ģimenes 

loceklis, tādējādi gūstot labvēlīgākus nosacījumus sabiedrībā vai citu 

labumu, vērtējot pret šīs sabiedrības pārējiem biedriem;

92.2. ziedotājam vai ar to saistītai personai ir iespēja apmeklēt 

ziedojuma saņēmēja organizētus maksas pasākumus bez maksas (tai 

skaitā izsniedzot ielūgumus, bezmaksas ieejas biļetes vai īpaši nosakot 

atlaidi ieejas biļetēm ziedotājiem).
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93. Piemērojot likuma 12. panta sestās daļas 3. punktu, par nodokļa 

parādu netiek uzskatīta papildus maksājamā nodokļa summa, kas 

radusies attiecīgā taksācijas perioda deklarācijas korekcijas rezultātā, 

kura iesniegta pārskata gadā vai iepriekšējā pārskata gadā, ja nodokļa 

maksātājs laikus ir samaksājis papildus aprēķināto nodokli un 

nokavējuma naudu.

94. Piemērojot likuma 12. panta sestās daļas 4. punktu, nodokļa 

maksātājam ir tiesības piemērot likuma 12. panta pirmajā daļā noteikto 

atvieglojumu, ja:

94.1. ziedojumu saņēmējs reklamē ziedotāju un par šādu pakalpojumu 

ir noslēgts savstarpējs līgums, un atlīdzība par šo pakalpojumu nav 

noteikta tikai šķietami;

94.2. ziedojuma saņēmēja sagatavotajā publiskajā informācijā par 

ziedotājiem katra norāde uz ziedotāju (tā zīmolu) nepārsniedz 1/20 no 

teksta laukuma, tas ir, aizņem maksimāli mazāko daļu no visas 

attiecīgajā laukumā esošās informācijas un pēc ekonomiskās būtības 

nav vērsta uz ziedotāja reklamēšanu, bet ir neliela daļa no kopējās 

informācijas.
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95. Piemērojot šo noteikumu 94.1. apakšpunktu, likuma 12. panta 

pirmajā daļā noteikto atvieglojumu nav tiesību piemērot visai ziedotajai 

summai, ja papildus līgumā par reklāmas pakalpojumiem atrunātajiem 

reklāmas pakalpojumiem ziedojuma saņēmējs sniedz arī citus 

reklāmas pakalpojumus (neatkarīgi no sniegtā reklāmas apjoma pret 

kopējo saņemto ziedoto summu), kas vērsti uz ziedotāja reklamēšanu 

(citu tādu reklāmas pakalpojumu piemērs, kas vērsti uz ziedotāja 

reklamēšanu, – šo noteikumu 5. pielikuma 5. punktā).

96. Neatkarīgi no šo noteikumu 94. punktā minētā par ziedojumu nav 

uzskatāma summa, kuru nodokļa maksātājs maksā likuma 12. panta 

pirmajā daļā minētajai personai, ja maksājuma saņēmēja nosaukumā ir 

nepārprotama norāde uz maksājuma veicēja zīmolu vai tā elementiem, 

vai nosaukumu.
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Paldies par uzmanību!
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