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Priekšsēdētājam 

Mārtiņam Bondaram 

  

 

Priekšlikumi grozījumiem 

“Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” 

 

Zemāk parakstījušās nevalstiskās organizācijas vēršas pie LR Saeimas Budžeta un finanšu 

(nodokļu) komisijas ar aicinājumu veikt grozījumus “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums”, 

izsakot likuma 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Nodokļu maksātājs, kas veicis ziedojumu 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 desmit 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 trīs procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem 

aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi; 

3) samazināt taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 85 procentiem no 

ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa 

summas.  

Likuma grozījumi nepieciešami, jo, kā jau tika prognozēts nodokļu politikas reformas izstrādes 

procesā, zvērinātu advokātu birojam “Sorainen” veicot padziļinātu situācijas izpēti un jaunā 

regulējuma ietekmi uz nevalstisko sektoru, pēc nodokļu politikas reformas, samazinot uzņēmēju 

ekonomisko motivāciju ziedot, 2018.gadā strauji samazinājies ziedojumu apjoms sabiedriskā 

labuma organizācijām. 

To apstiprina arī laika posmā no 2018.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam veiktā kvalitatīvā NVO aptauja 

par uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekmi uz ziedojumu saņēmējiem 2018. gada 

pirmajos sešos mēnešos. Aptaujas rezultāti apstiprina, ka 2017.gadā zvērinātu advokātu biroja 

“Sorainen” prognozes par negatīvo ietekmi ir apstiprinājušās, un: 

1. Ziedojumu apmērs sektorā kopumā ir krities par 38 % 

2. Vislielāko ziedojumu kritumu izjūt šādas jomas: 

3. Ziedojumu apmērs kultūras jomā ir krities par 62 % 
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4. Ziedojumu apmērs sporta jomā ir krities par 51 % 

5. Ziedojumu apmērs pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā ir krities par 42 % 

Turklāt paredzams, ka gada beigās ziedojumu apjoma kritums būs lielāks, jo gada beigās tiek 

ziedots visaktīvāk, taču, ja nepastāv stimulējoši mehānismi, tas negatīvi ietekmēs ziedošanu, 

tādēļ, ņemot vērā esošo kritumu un salīdzinājumu ar Igaunijas statistiku, prognozējams kritums 

līdz pat 75%. 

Uzskatām, ka vēstulē minētie likuma grozījumi mazinātu negatīvās sekas ziedojumu apjoma 

kritumam. 

Mēs, zemāk parakstījušās organizācijas apliecinām gatavību sadarboties Likumprojekta 

pieņemšanas turpmākajā procesā, informējot un konsultējot. 

 

Ar cieņu,  

 

 

Biedrība “Apeirons”  

 

“Bērnu slimnīcas fonds” 

 

Biedrība “Laikmetīgās kultūras NVO asociācija” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

 

“LU Fonds” 

 

“Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija” 

 

 

Biedrība “Latvijas olimpiskā komiteja” 
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