Diskusija «Saeima cilvēkiem ar invaliditāti»

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumi

Personai, kurai noteikta invaliditāte, ir tiesības uz IIN papildu atvieglojumu
šādā apmērā:
•

1848 euro gadā (154 euro mēnesī) - personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes
grupa;

•

1440 euro gadā (120 euro mēnesī) - personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa.
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IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu
IIN atvieglojumu par apgādībā esošu personu piemēro:
1) par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18
gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti;
2) sākot ar 2017.gadu – par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir
nepilngadīgs bērns, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par
personu ar invaliditāti, ja nestrādājošais laulātais nesaņem ar nodokli
apliekamus ienākumu vai valsts pensiju.
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN)
atvieglojumi
Darba devējs ir tiesīgs samazināt ar UIN apliekamo ienākumu par izmaksām,
kas radušās izveidojot specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar invaliditātes
grupu, ja jauno darba vietu darbiniekam saglabā vismaz divus gadus.
Invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura, kā arī citu
labdarības fondu kapitālsabiedrības (kuras iekļautas Saeimas apstiprinātajā sarakstā)
tiek atbrīvotas no UIN, ja tās pārskaita minētajiem fondiem (programmām,
organizācijām) summas, kuras ir lielākas par aprēķināto UIN summu.
Ziedotājs ir tiesīgs piemērot UIN atlaidi 85% apmērā no ziedotās summas
biedrībām un nodibinājumiem, kuriem piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
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Samazinātās patentmaksas ieviešanas iespēja personām
ar invaliditāti
Samazinātās patentmaksas ieviešanas riski personām ar invaliditāti:
• samazinātā patentmaksa ietver tikai IIN maksājumu, bet neietver sociālās
apdrošināšanas maksājumus;
• samazinātās patentmaksas loka paplašināšana var radīt jaunu nodokļu izvairīšanās
risku un potenciālu slogu uz sociālo budžetu nākotnē;
• personām ar invaliditāti stāvoklis attiecībā pret sociālo sistēmu var būt mainīgs
(regulāri jāatjauno invaliditātes statuss un var iestāties cits statuss pret sociālo
budžetu, piemēram, persona atgūst darbaspējas);
• samazinātās patentmaksas ieviešana personām ar invaliditāti varētu izraisīt s/d
veicēju, kas šobrīd maksā IIN vispārējā kārtībā, aktīvu pāreju uz samazināto
patentmaksu.
Pēc VSAA datiem 2015.gada aprīlī bija 39 643 strādājošas personas ar invaliditāti.
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Samazinātās patentmaksas ieviešanas iespēja personām
ar invaliditāti

•

šobrīd FM līdz 2017.gada 1.aprīlim jāizstrādā vidēja termiņa Valsts
Nodokļu politikas pamatnostādnes 2017.-2021.gadam

•

jautājumu par samazinātās patentmaksas ieviešanu var izskatīt tikai
Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2018.gadam” un
likumprojekta „Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un
2020.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu
ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas
iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem,
atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
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Paldies par uzmanību!
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