
Grozījumi likumā «Par valsts sociālo 

apdrošināšanu»



2017.gada 27.jūlijā Saeimā pieņemtie

grozījumi paredz izmaiņas:

- VSAOI likmē

- autoratlīdzību saņēmējiem un

izmaksātājiem

- pašnodarbinātajiem
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VSAOI likme

➢ Tiek palielināta par 1procentpunktu – no 34,09%

uz 35,09%:

+ 0,5 procentpunkts darba devējam

+ 0,5 procentpunkts darba ņēmējam

➢ Pašnodarbinātajam + 1 procentpunkts
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Kāpēc + 1p.p.?

➢ Jauns apdrošināšanas veids – veselības apdrošināšana

➢ Būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (pilns
pakalpojumu grozs)

Grozījumi par VSAOI likmes palielināšanu stāsies spēkā
vienlaikus ar veselības aprūpes finansēšanas likumu

➢ 2017.gada 26.septembrī atbalstīts Ministru kabinetā.
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Likumprojekts «Veselības 
aprūpes finansēšanas likums»

Valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros 

apdrošinātā persona saņem:

Valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu

+ 

Speciālistu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, 

plānveida operācijas dienas stacionārā vai slimnīcā, 

rehabilitāciju u.c. veselības aprūpes pakalpojumus
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Personas, kurām ir tiesības uz valsts

obligātās veselības apdrošināšanā

ietilpstošajiem veselības aprūpes

pakalpojumiem

1) Persona, par kuru veiktas VSAOI veselības
apdrošināšanai saskaņā ar likumu «Par valsts sociālo
apdrošināšanu»

2) Persona, kura pati ir veikusi veselības apdrošināšanas
iemaksas šajā likumā noteiktajā apjomā un kārtībā

3) Persona, kura saņem veselības aprūpes pakalpojumus
sava īpašā statusa dēļ (nepilngadīgie, pensionāri, personas,
kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte……)
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Pašnodarbinātie ar ienākumiem līdz 

minimālās algas apmēram

➢ no ienākumiem 5% VSAOI pensiju

apdrošināšanai (pensiju 1.līmenis)

➢ VSAOI veic un deklarāciju iesniedz par ceturksni

➢ ja ienākumi gadā nesasniedz 50 euro, VSAOI var

neveikt
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Pašnodarbinātie, kuru ienākums mēnesī

sasniedz un pārsniedz minimālās algas

apmēru VSAOI veic:

➢ no brīvi izvēlēta objekta, kas nav mazāks par

minimālās algas apmēru, 31,13% (apdrošināts –

pensijai, invaliditātei, maternitātei, slimībai un vecāku

apdrošināšana) + 1% (veselības apdrošināšana)

➢ no brīvi izvēlētā objekta un ienākumu starpības - 5%

VSAOI (pensiju apdrošināšanai)
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Ar Ministru kabineta noteikumiem 

paredzēts:

➢ mainīt pašnodarbinātā ziņojumu

➢ noteikt, ka pašnodarbinātais, kura ienākumi līdz 

minimālai algai, 5% VSAOI maksā un iesniedz ziņojumu 

par ceturksni

➢ noteikt, kā aizpildīt ziņojumu pašnodarbinātam, kura 

ienākumi pārsniedz minimālo algu
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Autoratlīdzības*

➢ Autoratlīdzības izmaksātājam (no saviem
līdzekļiem) no izmaksājamās autoratlīdzības
apmēra jāveic 5% VSAOI

➢ VSAOI veic un deklarācijas iesniedz 1x mēnesī

➢ 5% VSAOI – pensiju apdrošināšanai (1.pensiju
līmenis)

*Grozījumi, kas Saeimā pieņemti 2017.gada 27.jūlijā
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Autoratlīdzības saņēmēji

5% VSAOI no autoratlīdzības neattieksies uz:

✓ personām ar I un II grupas invaliditāti

✓ vecuma pensionāriem

✓ autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību

pārņēmējiem
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Ja autoratlīdzības saņēmēja ienākumi mēnesī
sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru:

- nākamā mēnesī līdz 10.datumam reģistrējas
VID kā pašnodarbinātais

- VSAOI objekts – brīvi izraudzīts objekts, kas
nav mazāks par minimālo algu (31,13% + 1%)

- jāsniedz pašnodarbinātā ziņojums un
jāveic VSAOI

Nav vairs izvēles iespējas – veikt vai neveikt no
autoratlīdzības VSAOI, ja persona ir darba
ņēmēja statusā!
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Autoratlīdzības - 2

2017.gada 3.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja grozījumus 

likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu»:

- ja autoratlīdzības saņēmējam alga (strādājošam vispārējā 

nodokļu režīmā) mēnesī pie visiem darba devējiem 

sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no 

autoratlīdzības kā pašnodarbinātais VSAOI var neveikt 

(nav jāreģistrējas VID un jāsniedz ziņojumi)*.

* Neattiecas uz speciālajiem nodokļu režīmiem.

** Saglabājas nosacījums, ka autoratlīdzības izmaksātājam (no saviem 

līdzekļiem) no izmaksājamās autoratlīdzības apmēra jāveic  5% VSAOI

1
3



Pārmaksātās VSAOI

➢ Pašlaik – pārmaksātās VSAOI VSAA atmaksā, ja to

apmērs sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru.

➢ No 2018.gada pārmaksātās VSAOI atmaksās, ja to

apmērs sasniegs un pārsniegs 35% no valsts sociālā

nodrošinājuma pabalsta apmēra (pašlaik 22,41 euro).

➢ Pārmaksātās VSAOI, kas uzkrātas līdz 2017.gada

31.decembrim, VSAA atmaksās 3 gadu laikā.
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Paldies!


