Ziedojumi, lai palīdzētu
Ukrainai un tās cilvēkiem
Iedzīvotāju ziedojumi
• Budžeta iestādei
• Latvijā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam,
reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss,
(piemēram, Ziedot.lv)

• Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas
(EEZ) valstī reģistrētai nevalstiskai organizācijai,
kura darbojas sabiedriskā labuma organizācijas
nosacījumiem pielīdzināmā statusā

Šos ziedojumus var
iekļaut gada ienākumu
deklarācijā kā attaisnotos
izdevumus un
saņemt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
atmaksu

Jāņem vērā:
• ziedojumu un dāvinājumu summas attaisnotajos izdevumos nedrīkst pārsniegt 50% no
cilvēka gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 600 eiro
• nevar iekļaut attaisnotajos izdevumos, ja ziedojuma mērķī ietverta tieša vai netieša
norāde uz konkrētu personu kā ziedoto līdzekļu saņēmēju, ja tā ir ar ziedotāju saistīta
persona vai ziedotāja darbinieks, vai ziedotāja darbinieka ģimenes loceklis
• Latvijā reģistrētās sabiedriskā labuma organizācijas: https://www6.vid.gov.lv/SLO
Meklējot jāizmanto pilns organizācijas nosaukums vai reģistrācijas numurs

Uzņēmumu ziedojumi
• Latvijā reģistrētai sabiedriskā labuma
organizācijai (SLO), kura nodrošina koordinēta
atbalsta sniegšanu Ukrainas karadarbībā
cietušajiem
• Budžeta iestādei, valsts muzejam vai valsts
kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas
deleģētas valsts kultūras funkcijas
• Ziedojums (preces, naudas līdzekļi) personām
Ukrainā (bez sabiedriskā labuma organizācijas
starpniecības)

Uzņēmumu ienākuma nodokļa
atvieglojumu piemēro saskaņā ar
UIN likuma 12.panta
nosacījumiem un
ierobežojumiem UIN likuma
12.pants
Ziedojuma summu norāda kā ar
saimniecisko darbību
nesaistītus izdevumus UIN
deklarācijā par attiecīgo mēnesi

Citi juridisko personu ziedojumi
saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu
• Biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu
vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai ārpus statūtos noteiktajiem mērķiem *
• Valsts kapitālsabiedrībai* ir tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu
vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai un piemērot UIN atvieglojumus saskaņā ar
UIN likuma 12.pantu
*Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.1 pants

PVN piemērošana
Ziedojums Latvijā reģistrētai SLO, kura
nodrošina koordinēta atbalsta sniegšanu
Ukrainas karadarbībā cietušajiem un:
a) ziedotās preces izved no Latvijas
(eksportē) vai
b) piegādā citas ES dalībvalsts atzītai
struktūrai, kas šīs preces nodod
kā humāno palīdzību vai
ziedojumus Ukrainas sabiedrībai

• piemēro PVN 0 % likmi (Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalsta likuma 8.1
pants)
• par ziedojumu jābūt noformētam
līgumam, aktam vai citam dokumentam
• jāizraksta PVN rēķins
• ziedojums jānorāda PVN deklarācijas
43.rindā
• Piemēro PVN 0 % likmi (PVN likuma
43.pants)

Uzņēmums pats veic ziedoto preču
eksportu uz Ukrainu

Ziedojums, kas neatbilst nevienam no
iepriekš minētajiem veidiem, tai skaitā
Latvijā reģistrētai SLO, kura sniedz
atbalstu bēgļiem no Ukrainas Latvijā
(neveicot eksportu)
•

• atviegloti noteikumi eksporta fakta
pierādīšanai (MK noteikumu Nr.17 “PVN
likuma normu piemērošanas kārtība un
atsevišķas prasības pievienotās vērtības
nodokļa maksāšanai un
administrēšanai" 16.1 punkts
Ja par ziedotajām precēm bija atskaitīts
priekšnodoklis:
• koriģē atskaitīto priekšnodokli vai
• aprēķina PVN par ziedotajām precēm kā
par pašpatēriņu

Humānās palīdzības
piegādes un muitas procedūra
•

Aicinām sazināties ar palīdzības sniegšanas koordinatoriem Latvijā

•

Ja humānās palīdzības sūtījumi tiek piegādāti, izmantojot humānās
palīdzības centru organizēto atbalstu, nav nepieciešams piemērot
muitas procedūru “eksports”

•

Iesakām sagatavot detalizētu preču aprakstu, lai nodrošinātu uzskaiti
nosūtītājam, kā arī atvieglotu preču šķirošanu humānās palīdzības piegādes
starpniekiem Lietuvā vai Polijā (atkarībā no izvēlētā piegādes maršruta)

•

Formēt eksporta muitas deklarāciju, ja humānās palīdzības sūtījums tiks
piegādāts uz Ukrainu, nav nepieciešams, lai gan komersantiem šāda
iespēja tiek nodrošināta

•

Ja komersants būs izvēlējies noformēt eksporta muitas deklarāciju,
atgādinām, ka tā jānoslēdz attiecīgās ES dalībvalsts muitas iestādē uz
robežas ar Ukrainu. Ja eksporta muitas deklarācija, ņemot vērā situāciju,
nebūs noslēgta, bet humānās palīdzības krava būs nogādāta uz Ukrainu, lai
eksportu noslēgtu, izmantojot VID EDS jāiesniedz vismaz alternatīvo
pierādījumu minimums – starptautisko auto pārvadājumu pavadzīmi (CMR)
(SMK ĪA 335. panta 4. punkts) ar saņēmēja atzīmi (Ukraina)

