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Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli» normu piemērošana (1)

• Ar IIN apliek Latvijas rezidenta Latvijā un
ārvalstīs gūtos ienākumus, t.sk. pensijas

• IIN likmes:
<20 004 euro – 20%

20 004-62 800 euro – 23%

> 62 800 euro – 31%
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Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli» normu piemērošana (2)

(!) Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»
normas piemēro, ja starpvalstu līgums (piemēram,
konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un
izvairīšanās no nodokļiem novēršanu vai cita
starpvalstu vienošanās) nenosaka citādu regulējumu.

3



Ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma 
(ārvalsts pensijas neapliekamā apmēra) 
piemērošana attiecībā uz ārvalstīs 
gūtajiem pensijas ienākumiem 

Piemēro remigrējušam diasporas loceklim, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

• pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu kopumā vismaz 36 
mēnešus nav bijis Latvijas rezidents;

• ir pieteicies VID, informējot par savām tiesībām piemērot 
remigrējušā diasporas locekļa ārvalsts pensijas 
neapliekamo apmēru

• saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem 
aktiem, persona ir sasniegusi likuma "Par valsts 
pensijām" 11. panta pirmajā daļā noteikto vecumu.
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https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam
https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam#p11


Ārvalsts pensijas neapliekamais 
apmērs (1)

Ārvalsts pensijas neapliekamais apmērs = kāds tas ir 
noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī
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Ja: No ārvalstīm saņemtajam pensijas 

ienākumam piemēro: 

- ārvalsts pensijas neapliekamais apmērs 

< 3960 € gadā (330 € mēnesī)

3960 € gadā jeb 330 € mēnesī (pensionāra 

neapliekamo minimumu)

- no ārvalstīm saņemtais pensijas 

ienākums ārvalstī nav apliekams ar 

IIN (vai tam pielīdzināmu nodokli) un

- tas ir < 3960 € gadā (330 € mēnesī)

3960 € gadā jeb 330 € mēnesī (pensionāra 

neapliekamo minimumu)

- vienlaikus saņem pensijas ienākumu 

no vairākām ārvalstīm (vai pensiju no 

vienas vai vairākām ārvalstīm un 

Latvijas pensiju)

tās valsts pensijas neapliekamo apmēru, 

kurā tas ir vislielākais



Ārvalsts pensijas neapliekamais 
apmērs (2)

(!) Ja remigrējušam diasporas locekļa ārvalsts pensija ir mazāka
nekā ārvalsts pensijas neapliekamā minimuma apmērs, atlikušo
neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā apmēra daļu nevar
piemērot attiecībā uz citu ienākumu.

jeb
Ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru piemēro tikai attiecībā uz 

ārvalsts pensiju, bet nepiemēro citiem ienākuma veidiem

Nosacīts piemērs.
X valstī gada neapliekamā minimuma apmērs ir 12 000 €.
Remigrējuša diasporas locekļa no X valsts izmaksātā pensija ir
9000 € gadā, bet algota darba ienākumi Latvijā – 6000 € gadā.
No ārvalsts neapliekamā minimuma neizmantoti paliek 3000 €;
tos nedrīkst attiecināt pret algota darba ienākumu 6000 €
Latvijā.
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Ārvalsts pensijas neapliekamā apmēra 
piemērošanas jautājumi (1)

• Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, reizē ar to 
nodokļa maksātājs VID iesniedz iesniegumu par 
savām tiesībām uz ārvalsts pensijas neapliekamā 
apmēra piemērošanu taksācijas gadā, kurā uzrādīts 
ārvalsts pensijas apmērs.

• Ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru attiecīgajā 
taksācijas gadā attiecināmajā ārvalstī:

✓ VID noskaidro starptautiskās informācijas apmaiņas ceļā vai (ja tam 
pastāv objektīvi šķēršļi), 

✓ derīgi arī citas pielīdzināmas formas oficiāli atvērtie dati (izraksts no 
ārvalsts normatīvajiem aktiem, ārvalsts iestādes publiski sniegtā 
informācija u. c.).
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Ārvalsts pensijas neapliekamā apmēra 
piemērošanas jautājumi (2)

• Ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru piemēro, sākot no 
2021. taksācijas gadu (ar 01.01.2021.)

• Regulējumu par ārvalsts pensijas neapliekamā apmēra
piemērošanu remigrējušu diasporas locekļu no ārvalstīm
saņemtajam pensijas ienākumam piemēro arī pirms tā
spēkā stāšanās Latvijā reģistrētu nodokļu rezidentu, kuri ir
remigrējuši diasporas locekļi, no ārvalstīm saņemtajam
pensijas ienākumam (tai skaitā Repatriācijas
likuma izpratnē).
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Paldies par uzmanību!
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