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Vispārīgie nosacījumi 
 
Materiāls sniedz palīdzību fiziskajām personām attiecībā uz valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) piemērošanu 
gadījumos, kad tās Latvijā nodarbina ārvalstu darba devējs. 

 
 

Iekšzemes darba ņēmēja pie 

darba devēja – ārvalstnieka – 

statusa noteikšana 
 

 
Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – ir: 

-  15 gadu vecumu sasniegusi fiziskā persona, kuru Latvijā nodarbina ārvalsts 
darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, un darba ņēmēja pastāvīgā 
dzīvesvieta ir Latvijā, 

- fiziskā persona, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts darba 
devējs un kurai piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

 

 

 
1.piemērs 

 
Fiziskā persona, kuras dzīvesvieta ir Latvijā, noslēgusi darba līgumu ar Gruzijā 
reģistrētu darba devēju. Darbs tiek izpildīts Latvijā. 

Obligātās iemaksas Latvijā veic darba ņēmējs. 
 

 

 
2.piemērs 

 
Fiziskā persona, kuras dzīvesvieta ir Latvijā, noslēgusi darba līgumu ar 
Igaunijā reģistrētu darba devēju. Darbs tiek izpildīts Latvijā. Darba ņēmējs 

nav vienojies ar darba devēju par obligāto iemaksu veikšanu. 
Obligātās iemaksas Latvijā veic darba devējs. 

 

 

3.piemērs 

 

Fiziskā persona, kuras dzīvesvieta ir Latvijā, noslēdz darba līgumu ar Lietuvas 
uzņēmumu, kā arī ar Igaunijas uzņēmumu. Darba pienākumi tiek veikti divas 
dienas nedēļā Igaunijā un trīs dienas nedēļā Lietuvā. Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra ir izsniegusi A1 sertifikātu, un darba devējs ar 
darbinieku ir vienojies, ka obligātās iemaksas maksās darbinieks pats. Šajā 

gadījumā attiecībā uz fizisko personu obligātās iemaksas veicamas Latvijā un 
tās  veic darba ņēmējs. 
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Reģistrācijas kārtība 
 

Iekšzemes darba ņēmējs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) 10 dienu 
laikā pēc līguma noslēgšanas par darba veikšanu (neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts 

saskaņā ar Latvijas vai citas valsts tiesību aktiem). Reģistrējoties fiziskā persona uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu un iesniedz VID līguma par darba veikšanu par atlīdzību 

kopiju. 
 

Paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrēšanu var Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmā (EDS), izvēloties sadaļu “Dokumenti” – “No veidlapas” – “Nodokļu maksātāja 
pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas” – “Nodokļu maksātāja 

(Fiziskas personas) reģistrācija” un aizpildot apakšsadaļu “Darba ņēmējs pie darba 
devēja ārvalstnieka”. Pielikumā papildus pievienojami noslēgtie līgumi. 

 

 
4.piemērs 

 
Latvijas fiziskā persona noslēdz darba līgumu ar Lietuvas uzņēmumu 

1.decembrī un sāk darbu Latvijā pie darba devēja – Lietuvas nodokļu 
maksātāja. Līdz 10.decembrim darba ņēmējam  jāreģistrējas VID.  

 

Iekšzemes darba ņēmēju VID svītro no Nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu 
veicēju, pamatojoties uz paša darba ņēmēja iesniegumu. 

 
 Paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par darbības izbeigšanu var Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā (EDS), izvēloties sadaļu “Dokumenti” – “No veidlapas” – “Nodokļu 

maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas” – “Nodokļu 
maksātāja (Fiziskas personas) reģistrācija” – apakšsadaļā “Nodokļu maksātāja (Fiziskas 

personas) reģistrācijas datu maiņa” lodziņā “Darbības periods līdz…” norādot darba 
līguma beigu datumu. 

 

 

Obligāto iemaksu objekts un 

likmes 
 

Iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka – obligāto iemaksu 
objekts ir saņemtā atlīdzība. 
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5.piemērs 

 

Cilvēks, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un darba pienākumus Latvijas uzņēmuma 
labā veic Latvijā, noslēdz darba līgumu ar Igaunijas uzņēmumu un vienu dienu 

nedēļā veic darba pienākumus Igaunijā. Igaunijā gūtais algota darba 
ienākums ir 500 euro, no kuriem Igaunijā ir ieturēts ienākuma nodoklis 
100 euro. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir izsniegusi A1 sertifikātu. 

Šajā gadījumā šai personai piemērojami Latvijas sociālās apdrošināšanas 
tiesību akti un obligātās iemaksas veicamas Latvijā no saņemtās atlīdzības 

400 euro (500 – 100). 
 

 
 

Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa apdrošināšanas veidiem  

Iekšzemes 

darba ņēmējs 

pie darba 

devēja – 

ārvalstnieka  

Iekšzemes 
darba ņēmējs 
(pensionārs) 

pie darba 
devēja – 

ārvalstnieka  

Iekšzemes darba ņēmējs 
(izdienas pensijas 

saņēmējs vai persona ar 

invaliditāti – valsts 
speciālās pensijas 

saņēmējs) pie darba 
devēja – ārvalstnieka  

34,09 30,02 31,70 

 
Ja mainās iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka – apdrošināšanas 

statuss, atbilstošo obligāto iemaksu likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc 
apdrošināšanas statusa maiņas. 

 

Obligāto iemaksu veikšanas 

kārtība un termiņi 
 

Obligātās iemaksas aprēķina, reizinot obligāto iemaksu objektu ar noteikto 
obligāto iemaksu likmi. 
 

 
Iekšzemes darba ņēmējs obligātās iemaksas veic līdz pārskata ceturksnim sekojošā 

mēneša 23.datumam, t.i., līdz 23.aprīlim, 23.jūlijam, 23.oktobrim un 23.janvārim. 
 

Obligātās  iemaksas pārskaita uz vienoto nodokļu kontu: 
Saņēmēja nosaukums: Valsts budžets (VID)  
Saņēmēja reģistrācijas Nr.: 90000010008 
Konta numurs (IBAN): LV33TREL1060000300000  
Saņēmēja iestāde: Valsts Kase 

BIC kods: TRELLV22XXX 
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Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam iesniedz VID  pašnodarbinātā 

vai darba ņēmēja ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām 
iemaksām.  
 

6.piemērs  

 

Darbinieks atbilstoši darba līgumā noteiktajam saņēmis kredītiestādes kontā 
darba algu 2022.gada jūlijā 750 euro, augustā 700 euro un septembrī 

720 euro, tādējādi līdz 2022.gada 17.oktobrim darba ņēmējam jāiesniedz 
ziņojums EDS par 2022.gada III ceturksni un līdz 2022.gada 23.oktobrim 
obligātās iemaksas jāiemaksā valsts budžetā – vienotajā nodokļu kontā. 

 
 

 

 
 

 

Pašnodarbinātajam iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka 
ir tiesības mēneša laikā pēc dienas, kas tam noteikta obligāto iemaksu veikšanai, 

vienu reizi precizēt obligāto iemaksu objektu un obligātās iemaksas par pārskata 
ceturksni. 
 

 
 

Saistošie normatīvie akti 
• Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. 

 
Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr.827 “Noteikumi par valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par 

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/veidlapas%20un%20iesniegumi/vsaoi/2012/veidlapa_vsaoi_07092010_nr.827_4.pielikums.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/veidlapas%20un%20iesniegumi/vsaoi/2012/veidlapa_vsaoi_07092010_nr.827_4.pielikums.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=45466
http://likumi.lv/doc.php?id=217642
http://likumi.lv/doc.php?id=217642
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valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”. 
 

• Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.786 “Noteikumi par 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās 

apdrošināšanas veidiem” 
• Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumi Nr. 537  “Noteikumi par 

nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts 

ieņēmumu dienestā” 
 

 
 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=217642
http://likumi.lv/doc.php?id=217642
https://likumi.lv/ta/id/319695-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-iemaksu-likmes-sadalijumu-pa-valsts-socialas-apdrosinasanas-veidiem
https://likumi.lv/ta/id/319695-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-iemaksu-likmes-sadalijumu-pa-valsts-socialas-apdrosinasanas-veidiem
https://likumi.lv/ta/id/319695-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-iemaksu-likmes-sadalijumu-pa-valsts-socialas-apdrosinasanas-veidiem
https://likumi.lv/ta/id/319695-noteikumi-par-valsts-socialas-apdrosinasanas-iemaksu-likmes-sadalijumu-pa-valsts-socialas-apdrosinasanas-veidiem
http://likumi.lv/ta/id/277257-noteikumi-par-nodoklu-maksataju-un-nodoklu-maksataju-strukturvienibu-registraciju-valsts-ienemumu-dienesta
http://likumi.lv/ta/id/277257-noteikumi-par-nodoklu-maksataju-un-nodoklu-maksataju-strukturvienibu-registraciju-valsts-ienemumu-dienesta
http://likumi.lv/ta/id/277257-noteikumi-par-nodoklu-maksataju-un-nodoklu-maksataju-strukturvienibu-registraciju-valsts-ienemumu-dienesta

