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Informatīvais materiāls 

par uzņēmumu ienākuma nodokļa 

atlaides ziedotājiem piemērošanu 
 

 Valsts ieņēmumu dienests attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides 

piemērošanu ziedotājiem, kuru logo ziedojumu saņēmēji izvieto savos pasākumos, 

informē. 

Nodokļa atlaidi ziedotājiem piemēro 85 procentu apmērā no summām, kuras 

ziedotas budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas 

deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijā reģistrētām biedrībām, 

nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Sākot ar 2011.taksācijas gadu, nodokļa maksātāji ir tiesīgi piemērot uzņēmumu 

ienākuma nodokļa atlaidi par ziedotajām summām, kuras ziedotas 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 sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā 

saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. 

Ziedotājs nodokļa atlaidi var piemērot par ziedojumu, kura veikšanas 

(pārskaitīšanas) brīdī biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Piemērojot nodokļa atlaidi, ziedotājiem ir jāievēro šādi ierobežojumi 

atlaides piemērošanā: 

1) kopējā nodokļa atlaide ziedotājiem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no 

uzņēmumu ienākuma nodokļa kopējās summas attiecīgajā taksācijas periodā; 

2) nodokļa atlaidi nepiemēro ziedotājiem, kuriem taksācijas perioda otrā 

mēneša pirmajā datumā ir nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem. Aizpildot 

uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, piemēram, par 2011.gadu, nodokļa atlaidi 

piemēro, ja ziedotājam 2011.gada 1.februārī nav bijuši uzņēmumu ienākuma nodokļa 

parādi par iepriekšējiem gadiem; 

3) nodokļa atlaidi nepiemēro, ja ziedojuma mērķī ir ietverta tieša vai netieša 

norāde uz konkrētu personu kā ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts 

uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šī darbinieka ģimenes 

loceklis; 

4) nodokļa atlaidi nepiemēro, ja ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura 

darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam 

uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai 

laulātajam, vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju. 

Par ziedojumu šā panta izpratnē ir uzskatāma manta vai finanšu līdzekļi, kurus 

maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei, valsts 

kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, 

vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar 

Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto 
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mērķu sasniegšanai, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras 

uzskatāmas par atlīdzību.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.556 „Likuma 

„Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 

125.2.apakšpunktu par atlīdzības rakstura darbību ir uzskatāma arī ziedotāja logo 

izvietošana ziedojuma saņēmēja pasākumos vai cita veida norādes uz ziedotāju 

(piemēram, ziedotāja logo ievietošana grāmatā), ja par to nav noteikta atlīdzība. 

Līdz ar to, lai ziedotājiem neradītu ierobežojumus uzņēmumu ienākuma 

nodokļa atlaides piemērošanā un novērstu neskaidrības atlīdzības rakstura darbību 

noteikšanā, ziedojumu saņēmējiem ir jāizņem savās interneta mājas lapās ievietotie 

ziedotāju logo, kā arī turpmāk jāatturas no ziedotāju logo ievietošanas attiecīgajās 

mājas lapās. 

   Nepieciešamības gadījumā informācija par ziedotājiem, kā arī ziedojumu 

izlietojumu var tikt ievietota ziedojumu saņēmēja interneta mājas lapā (nenorādot 

ziedotāju logo) un tā var būt detalizēta, piemēram, informācija par ziedotāju var saturēt 

saiti (atsauci) uz konkrētā ziedotāja interneta mājas lapu. Šādā gadījumā ziedojumu 

saņēmēja mājas lapā izvietotais paziņojums nav uzskatāms par atlīdzības darbību, ja 

vien nav citas norādes uz to, ka ziedojums veikts ar pretpienākumu veikt darbības, 

kuras uzskatāmas par atlīdzību. 
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