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IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA
IEDZĪVOTĀJU 
IENĀKUMA 
NODOKLIS

20 % ienākumiem no darba tiesiskajām 
attiecībām un cita veida ienākumiem 
(tai skaitā dividendēm, procentiem un 
kapitāla pieaugumam) 

Progresīvā IIN sistēma:
 – 20 % gada ienākumiem līdz 20 004 
euro (bruto)
 – 23 % gada ienākumiem no 20 004 līdz 
62 800 euro (bruto)
 – 31 % gada ienākumiem virs 62 800 euro 
(bruto)

20 % ienākumiem no kapitāla 
(procentiem, kapitāla pieaugumam, 
dividendēm (ja par sadalīto peļņu nav 
samaksāts UIN)

10 % par nekustamā īpašuma izīrēšanu

Ienākumiem no darba tiesiskajām 
attiecībām:
 – 20 % gada ienākumiem līdz 81 162 euro 
(bruto)
 – 32 % gada ienākumiem virs 81 162 euro 
(bruto)

ienākumiem no individuālās 
uzņēmējdarbības – no 5 % līdz 15 %

Dividendes – 15 %

Citi ienākumi:
 – 15 % gada ienākumiem līdz 162 324 
euro (bruto)
 – 20 % gada ienākumiem virs 162 324 
euro (bruto)

UZŅĒMUMU 
IENĀKUMA 
NODOKLIS

Nodoklis maksājams peļņas sadales 
brīdī, piemērojot likmi 20 / 80 neto 
ienākumam (20 % bruto summai). 
Nesadalīto peļņu neapliek ar nodokli līdz 
peļņas sadales brīdim

Samazināta likme 14 / 86 (14 % no bruto 
summas) tiek piemērota regulārai peļņas 
sadalei. Fiziskām personām izmaksātām 
dividendēm piemēro papildu nodokli 7 % 
apmērā (ja dividendes apliktas ar 14 % 
nodokli)

Nodoklis maksājams peļņas sadales 
brīdī, piemērojot likmi 20 / 80 neto 
ienākumam (20 % bruto summai). 
Nesadalīto peļņu neapliek ar nodokli 
līdz peļņas sadales brīdim

25 % mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātājiem, kuru apgrozījums 
nepārsniedz 25 000 euro, un 40 % 
apgrozījumam, kas pārsniedz  
25 000 euro (nodoklis ietver iedzīvotāju 
ienākuma nodokli un sociālās 
apdrošināšanas iemaksas līdz 31.6.2021).

15 %

5 % uzņēmumiem ar mazāk nekā 
10 darbiniekiem, kuru apgrozījums 
nepārsniedz 300 000 euro (bruto) 
(izpildoties noteiktiem nosacījumiem)

0 % par pirmajiem 10 gadiem kopš 
dibināšanas un 7,5 % par nākamajiem 
6 gadiem uzņēmumiem, kas dibināti 
brīvajā ekonomiskajā zonā ar investīciju 
apmēru:
 – 1 miljons euro; vai
 – 100 000 euro un vidējais darbinieku 
skaits ir ne mazāks par 20 un 
vismaz 75 % no gada peļņas ir par 
pakalpojumu sniegšanu



IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA
0 % par pirmajiem 20 gadiem 
uzņēmumiem, kas 0 % uz 20 gadiem 
uzņēmumiem, kas īsteno projektu 
saskaņā ar spēkā esošu lielu investīciju 
projektu līgumu (kas noslēgts laika 
posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2025. gada 31. decembrim), ja:
 – investīcijas ir sasniegušas 20 miljonus 
euro (Viļņas reģionam – 30 miljonus 
euro); un
 – vidējais darbinieku skaits nav mazāks 
par 150 (Viļņas reģionam - 200); un
 – vismaz 75 % no gada ienākumiem 
gūti no ražošanas, datu apstrādes 
vai tīmekļa serveru mitināšanas un 
saistītajiem pakalpojumiem

20 % kredītiestāžu peļņai, pārsniedzot 
2 miljonu euro robežu (laika posmā no 
2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gadam)

PIEVIENOTĀS 
VĒRTĪBAS
NODOKLIS

20 %

9 %:
 – grāmatām un burtnīcām, kas ir 
paredzētas mācību mērķiem
 – medikamentiem un medicīniskām 
iekārtām, kas ir paredzētas personu 
ar īpašām vajadzībām personīgai 
lietošanai, tehniskie palīglīdzekļi 
likuma “Par medicīnas iekārtām” 
izpratnē
 – periodiskiem izdevumiem
 – izmitināšanas pakalpojumiem 

21 %

12 %:
 – noteiktiem medikamentiem, medicīnas 
iekārtām un precēm
 – mācību literatūras un periodisku 
izdevumu piegādei
 – zīdaiņu pārtikai
 – iekšzemes pasažieru pārvadājumiem;
 – siltumenerģijas un gāzes piegādei
 – izmitināšanas pakalpojumiem

5 % Latvijai raksturīgu svaigu augļu, ogu 
un dārzeņu piegādēm

21 %

9 %:
 – pasažieru transporta pakalpojumiem 
regulāros maršrutos
 – grāmatām un neperiodiskiem 
informatīviem izdevumiem
 – noteiktiem izmitināšanas 
pakalpojumiem (līdz 2022.gada 31. 
decembrim)
 – siltumenerģijas un karstā ūdens 
piegādei iedzīvotājiem
 – kurināmā un koka produktu 
kurināšanai piegāde iedzīvotājiem

5 % par:
 – medikamentiem un medicīniskiem 
palīglīdzekļiem (izpildoties noteiktiem 
nosacījumiem)
 – tehniskas palīdzības iekārtām 
personām ar īpašām vajadzībām un šo 
iekārtu remontam
 – periodiskiem izdevumiem (ar dažiem 
izņēmumiem)

0 % par:
 – vakcīnām pret COVID-19 un in vitro 
COVID-19 diagnostikas medicīnas 
ierīcēm (līdz 2022. gada 31. 
decembrim)
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SOCIĀLĀS 
ADROŠINĀŠ-
ANAS IEMAK-
SAS

33 % darba devēja iemaksa 

Bezdarba apdrošināšanas iemaksu likme 
ir 1,6 % (darbinieka iemaksa)

Bezdarba apdrošināšanas iemaksu likme 
darba devējiem ir 0,8 % 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas un 
iemaksas pensiju fondos ir jāveic arī 
pašnodarbinātajai personai

34,09 % (23,59 % darba devēja iemaksu 
likme un 10,5 % darbinieka iemaksu 
likme)

31,07 % pašnodarbinātajiem

5 % pensiju apdrošināšanai no 
autoratlīdzības summas

Papildu 10 % pensiju apdrošināšanai 
pašnodarbinātajiem (no 2021. gada 1. 
jūlija)

Fiziskajām personām piemērojamas 
dažādas citas likmes atkarībā no to 
statusa

19,50 % darbinieka iemaksu likme (tai 
skaitā 12,52 % sociālās apdrošināšanas 
iemaksu likme un 6,98 % veselības 
apdrošināšanas iemaksu likme)

1,79 % darba devēja iemaksu likme (tai 
skaitā 0,32 % iemaksu garantiju fondā un 
ilgstoša bezdarba fondā) 

19,50 % iemaksu likme 
piemērojama 90 % gūtā ienākuma 
pašnodarbinātajiem, valdes locekļiem, 
sportistiem, personām, kas saņem 
autoratlīdzību, lauksaimniekiem 
(augstāk minētā likme ir atkarīga no 
ienākuma veida)

Īpaši noteikumi un likmes tiek 
piemērotas sportistiem, izpildītājiem, 
autoratlīdzības saņēmējiem, 
lauksaimniekiem, individuālo uzņēmumu 
īpašniekiem, mikrouzņēmumu 
dalībniekiem un personālsabiedrību 
biedriem

SOLIDARITĀTES 
NODOKLIS

Nav piemērojams 25 % no gada ienākuma, kas pārsniedz 
62 800 euro

Nav piemērojams

NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NO-
DOKLIS ĒKĀM

Nav piemērojams 0,2 % - 3 % no kadastrālās vērtības 
atkarībā no katras pašvaldības 
noteikumiem

Ja pašvaldība nav noteikusi nodokļa 
likmes, tad atkarībā no kadastrālās 
vērtības piemēro: 1,5 % zemei, noteikta 
veida ēkām un inženierbūvēm, 
0,2 %-0,6 % dzīvojamām mājām

0,5 %-3 % no ar nodokli apliekamās 
vērtības

Fiziskām personām 0,5 % - 2 % no ar 
nodokli apliekamās vērtības; nodokļu 
atbrīvojums piemērojams nekustamam 
īpašumam vērtībā līdz 150 000 euro

NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NO-
DOKLIS ZEMEI

0,1 % - 2,5 % no noteiktās zemes vērtības 0,2 % - 3 % no kadastrālās vērtības 
vai 1,5 %, ja pašvaldība nav noteikusi 
nodokļa likmes

Papildu 1,5 % likme neapstrādātai 
lauksaimniecībā izmantojamai zemei

0,1 % - 4 % no vērtības nodokļu 
vajadzībām

Valsts zemes nomnieki maksā zemes 
nomas nodokli 0,1 % - 4 % apmērā no 
zemes vērtības nodokļa vajadzībām

IETURĒJUMA 
NODOKLIS

No dividendēm: nav piemērojams 
(piemēro nodokli peļņas sadalei)

No dividendēm: nav piemērojams 
(piemēro nodokli peļņas sadalei)

20 % saņēmējiem zemu nodokļu vai 
beznodokļu valstī

No dividendēm: 0 %, ja mātes 
sabiedrībai ir vismaz 10 % līdzdalība 
izmaksātāja kapitālā vismaz 12 mēnešus

15 % pārējos gadījumos
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IETURĒJUMA 
NODOKLIS

No procentiem: 0 % (izņemot par 
palielinātiem procentu maksājumiem)

No procentiem: 0 % uzņēmumiem

20 % saņēmējiem zemu nodokļu vai 
beznodokļu valstī

No procentiem: 0 %, ja saņēmējs ir 
EEZ valsts rezidents vai tādas valsts 
rezidents, ar kuru ir spēkā nodokļu 
konvencija

0 % no procentiem par vērtspapīriem, 
kurus valdība emitējusi starptautiskos 
finanšu tirgos, uzkrātiem un 
samaksātiem par noguldījumiem un 
subordinētajiem aizdevumiem, kas 
atbilst Lietuvas Bankas noteiktajiem 
kritērijiem

10 % citos gadījumos

No autoratlīdzības maksājumiem: 10 %, 
ja vien nodokļu konvencija neparedz 
zemāku likmi vai ja sabiedrībai ir 
piemērojams atbrīvojums saskaņā ar 
Procentu un autoratlīdzību direktīvu 

No autoratlīdzības maksājumiem: 0% 
uzņēmumiem

20 % saņēmējiem zemu nodokļu vai 
beznodokļu valstī

No autoratlīdzības: 

0 %, ja to maksā uzņēmumiem, kas 
kvalificējas saskaņā ar Procentu un 
autoratlīdzības direktīvu

10 %, ja vien nodokļu konvencija 
neparedz zemāku likmi vai ja sabiedrībai 
ir piemērojams atbrīvojums saskaņā ar 
Procentu un autoratlīdzību direktīvu 

No maksājumiem par tehniskiem 
pakalpojumiem: 10 % ja pakalpojums 
ir sniegts Igaunijas teritorijā un ar 
maksājuma saņēmēja valsti nav noslēgta 
divpusējā nodokļu konvencija

No maksājumiem par vadības un 
konsultatīviem pakalpojumiem: 20 % 
(ja vien nodokļu konvencija neparedz 
zemāku likmi) 

Nerezidenta atlīdzība par Latvijā esoša 
nekustamā īpašuma atsavināšanu: 3 % 
no darījuma vērtības

Nerezidenta atlīdzība par Lietuvā esoša 
nekustamā īpašuma atsavināšanu vai 
izīrēšanu: 15 %

Nerezidenta atlīdzība par Latvijā esoša
nekustamā īpašuma izīrēšanu vai
iznomāšanu: 5 % no atlīdzības summas

Nerezidenta atlīdzība par izrādēm vai
sportisku pasākumu rīkošanu Lietuvā:
15 %

Procentu likme ir 0,03 % dienā no
ārkārtējās situācijas izbeigšanās,
kuru Igaunijas Republikas valdība
izsludināja 2020. gada 12. martā, līdz
2021. gada 31. decembrim.

No noteiktiem citiem maksājumiem
personām, kas ir izveidotas vai atrodas
zemu nodokļu vai beznodokļu valstī:
20 %

Ikgadējie maksājumi nerezidentiem,
kuri ir Lietuvas uzņēmumu uzraudzības
padomes locekļi: 15 %

TALLINA, IGAUNIJA 
Tartu mnt 13
Tallina 10145
T + 372 6805 620
F + 372 6805 621
tallinn@roedl.com

RĪGA, LATVIJA 
Kronvalda bulv. 3-1
Rīga, LV-1010
T + 371 67 338 125
F + 371 67 338 126 
riga@roedl.com

VIĻŅA, LIETUVA 
Tilto g. 1
Viļņa, LT-01101
T + 370 5 2123 590
F + 370 5 2791 514
vilnius@roedl.com

www.roedl.com


