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No gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas summas, kas ziedojuma vai 

dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta 

iestādēm,bet šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.  

Piemērs: Fiziskā persona reliģiskajai organizācijai taksācijas gadā ziedojusi Ls 250. 

Fiziskās personas gada apliekamais ienākums ir Ls 1000. 

Deklarācijas 08.rindā “Attaisnotie izdevumi (ziedojumi un dāvinājumi)” drīkst uzrādīt tikai 

20 % no apliekamā ienākuma, kurš uzrādīts deklarācijas 03.rindā, t.i., 20 % no Ls 1000 = 

Ls 200, nevis visu ziedoto summu Ls 250. 

Nauda vai citas lietas, kuras fiziskā persona – nodokļa maksātājs – bez atlīdzības nodod 

sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā 

labuma organizāciju likumu tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu 

sasniegšanai, vai budžeta iestādei, uzskatāmas par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts 

pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību. 

Minētās ziedojuma vai dāvinājuma summas nevar iekļaut attaisnotajos izdevumos, ja 

nodokļa maksātāja ziedojuma saņēmējam noteiktajā ziedojuma mērķī ietverta tieša vai 

netieša norāde uz konkrētu personu kā ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju 

saistīta persona. 

 

Informācija atjaunota: 16.03.2007 
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(ZIŅOTĀJS 7 13.04.1995) 

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts  

prezidents izsludina šādu likumu:  

  

Par uzņēmumu ienākuma nodokli 

……………….. 

8.
2
 pants. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem 

 (Izslēgts ar 24.09.2009. likumu) 

20.pants. Nodokļa atlaide ziedotājiem 

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu) 

20.
1
 pants. Nodokļa atlaide ziedotājiem 

(1) Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 

procentiem no summām, kas ziedotas budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras 

veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijas Republikā 

reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, 

kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma 

organizāciju likumu, vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī 

reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, 

kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statusam pielīdzināms statuss saskaņā ar 

attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts likumiem. 

(2) Kopējā nodokļa atlaide saskaņā ar šā panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20 

procentus no nodokļa kopējās summas. 

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās budžeta iestādes, valsts kapitālsabiedrības, kuras veic 

Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, Latvijas Republikā reģistrētās 

biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju 

likumu, ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31.martam sniedz publisku pārskatu par 

ziedotājiem, to ziedotajām summām un saņemto ziedojumu izlietojumu taksācijas gadā. 

(4) Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša 

pirmajā datumā ir nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem. 

(5) Ja nodokļa maksātājs ir pārkāpis šā panta noteikumus vai slēpis apliekamo 

ienākumu, nodokļa summa tiek palielināta par šīs nodokļa atlaides summu. 

(6) Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības 

nodod budžeta iestādei, valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas 

valsts kultūras funkcijas, vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts 

saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā 

noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam 

nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību. 

(7) Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv vismaz viens 

no šādiem apstākļiem: 

1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša 

norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai 

saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis; 



2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu 

ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam 

līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar 

filantropiju. 

    (24.09.2009. likuma redakcijā) 

21.pants. Īpašās nodokļa atlaides 

Invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu 

kapitālsabiedrības pēc Ministru kabineta iesniegta un Saeimas apstiprināta saraksta tiek 

atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, ja tās pārskaita minētajiem fondiem (programmām, 

organizācijām) summas, kuras ir lielākas par aprēķinātajām šā nodokļa summām. 

(20.10.2005. likuma redakcijā) 

65. Pārejas noteikumu 63.punktā minētās organizācijas, pretendējot uz sabiedriskā 

labuma organizācijas statusu, iesniedz Sabiedriskā labuma komisijai pārskatu par 

ziedotājiem, to ziedotajām summām un saņemto ziedojumu izlietojumu attiecībā uz 

ziedojumiem, kas saņemti 2005.gadā līdz 31.martam. 

(20.12.2004. likuma redakcijā) 

85. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji par šā likuma 8.
2
 panta spēkā esamības 

laikā veiktajiem ziedojumiem piemēro nodokļa atlaidi saskaņā ar šā likuma 20.
1
 panta 

noteikumiem. Kopējā nodokļa atlaide saskaņā ar šā likuma 20. un 20.
1
 panta noteikumiem 

taksācijas periodā, kas sākas 2009.gadā, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējās 

nodokļa summas. 

(24.09.2009. likuma redakcijā) 

 

……………….. 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 

  

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 5.oktobrī. 

  

  

Valsts prezidente                                   V.Vīķe-Freiberga 

Rīgā 2006.gada 26.oktobrī 


