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IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA
IEDZĪVOTĀJU 
IENĀKUMU 
NODOKLIS

20 % no ienākumiem no algota darba 
un cita veida ienākumiem (tostarp 
dividendēm, procentiem un kapitāla 
pieauguma)

Progresīvā IIN sistēma:
 – 20 % no gada ienākuma, kas
nepārsniedz 20 004 euro (bruto)
 – 23 % no gada ienākuma no 20 004
euro līdz 78 100 euro (bruto)
 – 31 % no gada ienākuma, kas pārsniedz
78 100 euro (bruto)

20 % no ienākuma no kapitāla (piemēram, 
procenti, kapitāla pieaugums, dividendes)

0 % no dividendēm (ja IIN vai UIN 
piemēro ārvalstīs vai ja dividendes 
izmaksā Latvijā no peļņas, kas iegūta 
pēc 2018. gada)

10 % no nekustamā īpašuma izīrēšanas

Honorāri:
 – 25 % no autoratlīdzības, kas
nepārsniedz 25 000 euro gadā
 – 40 % no autoratlīdzības, kas pārsniedz
25 000 euro gadā (nodoklis ietver IIN
un sociālās apdrošināšanas iemaksas)

Algota darba ienākumi:
 – 20 % no gada ienākuma, kas
nepārsniedz 101 094 euro (bruto)
 – 32 % no gada ienākuma, kas pārsniedz
101 094 euro (bruto)

Ienākumi no individuālās 
komercdarbības – no 5 % līdz 15 %

Dividendes – 15 %

Citi ienākumi:
 – 15 % no gada ienākuma, kas
nepārsniedz 202 188 euro (bruto)
 – 20 % no gada ienākuma, kas pārsniedz
202 188 euro (bruto)

UZŅĒMUMA 
IENĀKUMU 
NODOKLIS

Ar nodokli apliek peļņas sadali saskaņā 
ar likmi 20 / 80 no neto summas (20 % 
no bruto summas). Nesadalīto peļņu ar 
nodokli neapliek, kamēr netiek veikta 
peļņas sadale

Ar nodokli apliek peļņas sadali 
saskaņā ar likmi 20 / 80 no neto 
summas (20 % no bruto summas). 
Nesadalīto peļņu ar nodokli neapliek, 
kamēr netiek veikta peļņas sadale

15 %

0 % par pirmo gadu un 5 % par 
nākamajiem periodiem uzņēmumiem, ku-
ros ir mazāk par 10 darbiniekiem vai gada 
bruto apgrozījums ir mazāks par 300 000 
euro (ja ir izpildīti noteikti nosacījumi)



IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA
UZŅĒMUMA 
IENĀKUMU 
NODOKLIS

Standarta pelņas sadali apliek ar nodokli 
saskaņā ar likmi 14 / 86 (14 % no bruto 
summas)

Dividendes, ko izmaksā fiziskām 
personām, papildus apliek ar 7 % 
ienākumu nodokli (ja dividendes ir 
apliktas ar 14 % nodokli)

0 % par pirmajiem 10 gadiem pēc 
dibināšanas un 7,5 % par nākamajiem 
6 gadiem uzņēmumiem, kas dibināti 
brīvajās ekonomiskajās zonās, ja kapitāla 
ieguldījumu apmērs sasniedzis:
 – 1 miljonu euro; vai
 – 100 000 un vidējais darbinieku skaits 
nav mazāks par 20, un vismaz 75 % gada 
ienākumu tiek gūti no pakalpojumu 
sniegšanas

20 % banku peļņai, kas pārsniedz 2 
miljonu euro sliekšņa līmeni

PIEVIENOTĀS 
VĒRTĪBAS 
NODOKLIS

20 %

5 %: preses izdevumi gan fiziskā formātā, 
gan elektroniski

9 %:
 – grāmatas un darba burtnīcas, ko 
izmanto kā mācību materiālus
 – medicīnas preces, medicīniskās ierīces 
personu ar invaliditāti personiskai 
lietošanai, tehniskie palīglīdzekļi 
Likuma par medicīniskajām ierīcēm 
izpratnē
 – izmitināšanas pakalpojumi

21 %

12 %:
 – konkrētas farmaceitiskās preces un 
medicīniskās ierīces personām ar 
invaliditāti
 – zīdaiņu pārtika
 – iekšzemes sabiedriskā transporta 
pakalpojumi
 – apkures un gāzes piegāde 
iedzīvotājiem
 – izmitināšanas pakalpojumi

5 % par konkrētu Latvijai tipisku svaigu 
augļu, ogu un dārzeņu piegādēm

5 % par drukātu vai elektronisku 
grāmatu un publikāciju piegādi, tostarp 
tiešsaistes piegādi vai lejupielādi, kār 
arī par avīžu, žurnālu un citu periodisko 
izdevumu piegādi un abonēšanu (tostarp 
tiešsaistes)

21 %

9 %:
 – pasažieru transporta pakalpojumi 
regulāros maršrutos
 – grāmatas un neperiodiskas 
informācijas publikācijas
 – īpaši izmitināšanas pakalpojumi
 – apkure un karstais ūdens dzīvojamām 
telpām
 – malka un koka produkti apkurei, ko 
piegādā mājsaimniecību enerģijas 
patērētājiem
 – ēdināšanas pakalpojumi, ko nodrošina 
restorāni, kafejnīcas un līdzīgi 
ēdināšanas uzņēmumi, un ēdiens 
līdznešanai (izņemot alkoholiskos 
dzērienus) (līdz 2023. gada 31. 
decembrim)
 – visa veida mākslas un kultūras 
uzņēmumu piegādes, mākslas un 
kultūras pasākumi, sporta pasākumi 
 – izpildītājmākslas pakalpojumi, ko 
sniedz mākslinieki (līdz 2023. gada 30. 
jūnijam)

5 %:
 – farmaceitiskās preces un medicīnas 
palīglīdzekļi noteiktos apstākļos
 – tehniskās palīdzības iekārtas personāl 
ar invaliditāti un to remonts
 – periodiski izdevumi (ar atsevišķiem 
izņēmumiem)

SOCIĀLĀS 
APDROŠINĀŠ-
ANAS IEMAK-
SAS

33 % darba devēja iemaksa

Bezdarba apdrošināšanas prēmijas 
likme apdrošinātām personām ir 1,6 % 
(darbinieka iemaksa)

Bezdarba apdrošināšanas prēmijas 
likme darba devējiem ir 0,8 % (darba 
devēja iemaksa)

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

31,07 % pašnodarbinātajiem

Papildu 10 % pensijas apdrošināšanai 
pašnodarbinātajiem

Dažādas citas likmes piemēro fiziskām 
personām, kas atbilst dažādiem 
statusiem

19,5 % darbinieka iemaksa (12,52 % 
sociālās apdrošināšanas iemaksa 
un 6,98 % veselības apdrošināšanas 
iemaksa)

1,77 % vai 2,49 % darba devēja iemaksa 
(tostarp 0,32 % Garantiju fondam un 
Ilgtermiņa bezdarba fondam)

Ar 19,5 % nodokļa likmi apliek arī 90 % 
pašnodarbināto personu gūto ienākumu



IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA
SOCIĀLĀS 
APDROŠINĀŠ-
ANAS IEMAK-
SAS

Sociālās apdrošināšanas maksājumus 
un iemaksas pensiju fondos piemēro arī 
pašnodarbinātām personām

Speciālus noteikumus un likmes 
piemēro sportistiem, izpildītājmākslas 
māksliniekiem, personām, kas strādā 
saskaņā ar autoratlīdzības līgumiem, 
zemniekiem, individuālajiem komersan-
tiem, mikrouzņēmumu dalībniekiem un 
līgumsabiedrību partneriem

SOLIDARITĀTES 
NODOKLIS

Nav piemērojams 25 % no gada ienākuma, kas pārsniedz 
78 100 euro

Nav piemērojams

NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA 
NODOKLIS

Nepiemēro 0,2 % – 3 % no kadastrālās vērtības 
atkarībā no pašvaldības noteikumiem

Ja pašvaldība nav noteikusi nodokļa 
likmes, tad atkarībā no kadastrālās 
vērtības nodoklis ir: 1,5 % par zemi, 
noteiktām ēkām un inženiertehniskajām 
konstrukcijām, 0,2 % – 0,6 % par 
dzīvojamām ēkām

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

Fiziskām personām – 0,5 % – 2 % no ar 
nodokli apliekamās vērtības, no nodokļa 
ir atbrīvots nekustamais īpašums, kura 
vērtība nepārsniedz 150 000 euro

ZEMES 
NODOKLIS

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

Papildu 1,5 % par neizmantotu 
lauksaimniecības zemi

0,1 % – 4 % no ar nodokli apliekamās 
vērtības

Valsts zemes nomnieki maksā zemes 
nomas nodokli, kas vienāds ar 0,1 % – 4 % 
no tās ar nodokli apliekamās vērtības

IETURĒJUMA 
NODOKLIS

Dividendes: nepiemēro (piemēro peļņas 
sadales nodokli)

Dividendes: nepiemēro (piemēro peļņas 
sadales nodokli)

20 % saņēmējiem ārzonās

Dividendes: 0 %, ja mātes uzņēmumam 
pieder vismaz 10 % daļu vismaz 12 
mēnešus

15 % citos gadījumos

Procenti: 0 % (izņemot pārsnieguma 
procentu summas)

20 % saņēmējiem ārzonās Procenti: 0 %, ja maksā EEZ rezidentiem 
un uzņēmumiem no valstīm, ar kurām ir 
spēkā Nodokļu nolīgums

0 % no procentiem par vērtspapīriem, ko 
emitējusi valdība starptautiskajos finanšu 
tirgos, kas aprēķināti un izmaksāti par 
noguldījumiem un par subordinētajiem 
aizdevumiem, kas atbilst Lietuvas bankas 
noteiktajiem kritērijiem

10 % citos gadījumos

Honorāri: 10 % (ja nepiemēro zemāku 
nodokļa likmi, pamatojoties uz Nodokļu 
nolīgumu, vai nepiemēro izņēmumu 
uzņēmumiem, kas atbilst kvalifikācijas 
prasībām saskaņā ar Direktīvu par 
procentiem un honorāriem)

Honorāri: 0 % uzņēmumiem

20 % saņēmējiem ārzonās

Honorāri: 0 %, ja maksā personām, kas 
atbilst kvalifikācijas kritērijiem saskaņā ar 
Direktīvu par procentiem un honorāriem

10 % pārējos gadījumos (ja to nesamazina 
saskaņā ar Nodokļu nolīgumu)

Maksas par tehniskajiem pakalpojumiem: 
10 %, ja pakalpojumus sniedz Igaunijā un 
ar saņēmēja valsti nav noslēgts Nodokļu 
nolīgums

Konsultāciju un vadības pakalpojumi: 
20 % (ja nepiemēro zemāku nodokļa 
likmi, pamatojoties uz Nodokļu 
nolīgumu)



IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA
IETURĒJUMA 
NODOKLIS

Atlīdzība, ko maksā nerezidentiem par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijā: 
3 % no darījuma vērtības (var veikt vēlāku 
nodokļa korekciju, piemērojot 20 % 
nodokli no peļņas)

Atlīdzība, ko maksā nerezidentiem par 
nekustamā īpašuma nodošanu vai nomu 
Lietuvā: 15 %

Ienākums, ko saņem nerezidenti (juridis-
kas personas) par nekustamā īpašuma 
izīrēšanu Latvijā: 5 % no darījuma vērtības

Atlīdzība, ko maksā nerezidentiem par 
izpildītājmākslas vai sporta aktivitātēm 
Lietuvā: 15 %

Maksājumiem saņēmējiem ārzonās 
piemēro 20 % ieturējuma nodokli

Gada maksājumi, ko maksā nereziden-
tiem kā Lietuvas uzņēmumu padomju 
locekļiem: 15 %

TALLINA, IGAUNIJA 
Tartu mnt. 13
10145 Tallina
T + 372 6068 650
tallinn@roedl.com

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

VIĻŅA, LIETUVA 
Tilto g. 1
01101 Viļņa
T + 370 5 2123 590
vilnius@roedl.com

www.roedl.com


