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Man ir pāris jautājumi par valdes locekļu 

atalgojumu un nodokļiem no domājamās algas: 

 

1. 2014.gada vasarā tiek nodibināta 

sabiedrība (SIA), kurā, nesaņemot ienākumus, 

darbojas 1 valdes loceklis uz pilnvarojuma 

līguma pamata. Vai pareizi saprotu, ka par 

2014.gadu SIA nav jāveic nodokļu nomaksa no 

domājamas algas, jo neizpildās likuma Par 

valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA) 

1.panta 2.daļas m apakšpunktā minētais par 

pirmstaksācijas gadu, t.i., pirmstaksācijas gadā 

apgrozījums bija lielāks par Ministru kabineta 

noteiktās minimālās mēneša darba algas 

apmēru, kas reizināts ar koeficientu 3,3 un ar 

12 mēnešiem, un nebija neviena darba ņēmēja 

vai bija darba ņēmēji, kuru obligāto iemaksu 

objekts bija mazāks par Ministru kabineta 

noteiktās minimālās mēneša darba algas 

apmēru? 

2. Jaundibinātā uzņēmuma valdes loceklis ir cita grupas uzņēmuma (māsas sabiedrības) darbinieks, ar 

kuru ir noslēgts darba līgums un kurš uzņēmumā veic izpilddirektora funkcijas (bet nav valdē). Vai tad 

sanāk, ka uz jaundibināto uzņēmumu nevar attiecināt izņēmumu, ka valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) nav jāaprēķina no valdes loceklim 

piemērojamā minimālā VSAOI objekta apmēra, ja valdes loceklim vienlaikus ir noteikta atlīdzība, kas nav 

mazāka kā Ministru kabineta noteikto 5 minimālo mēneša algu apmērā, citā kapitālsabiedrībā, kura ir 

vienas un tās pašas uzņēmumu grupas dalībniece likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par 

UIN) 12.panta izpratnē? 
  

Atbild Aina Okseņuka, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN nodokļu menedžere: 

  

Jā, tā kā pirmstaksācijas gada kritēriji (likuma par VSA 1.panta 2.daļas m apakšpunkts, likuma Par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli (likums par IIN) 8.panta 2.
9
daļa) nevar tikt izpildīti, tad jaundibinātajām sabiedrībām algas 

nodoklis no domājamās algas nav jāaprēķina.  

  

Likuma par VSA 14.panta 12.
2
daļa un likuma par IIN 8.panta 2.

10
daļa paredz izņēmumu attiecībā uz valdes 

locekļa domājamo ienākumu. Proti, abās minētajās likumu normās paredzēts, ka algas nodoklis no domājamās 

algas nav jāaprēķina, ja attiecīgais valdes loceklis mēnesī gūst atlīdzību citā kapitālsabiedrībā kā valdes loceklis, 



šī atlīdzība nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto 5 minimālo mēneša darba algu apmēru un abas 

kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma par UIN izpratnē. 

  

Tā kā lasītāja gadījumā pirmā uzņēmuma valdes loceklis vienlaikus saņem algu otrajā uzņēmumā kā 

izpilddirektors, tad minēto izņēmumu nevar piemērot. 

  

Uzņēmumu grupās ir tipisks gadījums, ka viena persona ieņem valdes locekļa amatus vairākās sabiedrībās 

vienlaicīgi, bet atalgojumu izmaksā tikai viena no tām. Tādā gadījumā praksē ir sarežģīti nošķirt, cik liela daļa no 

atalgojuma attiecināma uz katru grupas uzņēmumu. Tādēļ, lai ņemtu vērā reālos uzņēmējdarbības apstākļus, tika 

ieviestas minētās izņēmuma normas. 

  

Lai arī līdzīga situācija var veidoties arī tad, ja persona darbojas gan kā padomes loceklis, gan kā prokūrists, gan 

kā lasītāja gadījumā izpilddirektors, diemžēl izņēmuma normas pašreizējā redakcijā uz šādiem gadījumiem 

neattiecas. 

 


