Nodokļu atvieglojumu piemērs uzņēmumam
(Apdrošinājuma ņēmējs ir juridiska persona)
Piemērā ir salīdzināti darbinieka ieņēmumi apdrošināšanas perioda laikā, saņemot regulārus algas daļas maksājumus (t.i. algas
palielinājums) vai darba devējam par darbinieku veicot iemaksas uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ņemot vērā visus
izdevumus, kas rodas, uzņēmumam izmaksājot šo algas daļu neto algas veidā.
Šajā piemērā nav aprēķināti nodokļu atvieglojumi vienreizējai papildus iemaksai, un ir pieņemts, ka darbinieka bruto mēneša
alga sastāda vismaz 500 EUR.

50 EUR/ mēn.

Uzņēmums

50 EUR/ mēn.

Sociālais nodoklis, ko maksā
uzņēmums:
23.59% no 40.46 EUR

VSAA

9.54 EUR/ mēn.

1 434 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

11.49 EUR/ mēn.

23% no uzkrātās summas

VID

Sociālais nodoklis: 10.5% no 40.46
EUR = 4.25 EUR
Ienākuma nodoklis: 20%* no 36.21
EUR = 7.24 EUR

Apdrošināšanas sabiedrība
Uzkrātā summa perioda beigās
6 235 EUR

28.97 EUR/ mēn. vai

3 505 EUR

4 801 EUR

Darbinieks

10 g. un 1 mēn. laikā

Starpība=Ieguvums
1 296 EUR
( 4 801 EUR - 3 505 EUR )
Algas palielinājuma piemērā lietotā informācija:

Apdrošināšanas piemērā lietotā informācija:

Ja darba devējs vēlas palielināt darbiniekam
algu tā, lai uzņēmuma kopējie izdevumi šim
nolūkam sastādītu 50 EUR, tad darbinieka algas
pielikums bruto sastāda 40.46 EUR, bet
darbinieks pēc nodokļu nomaksas saņem 28.97
EUR

Apdrošināšanas veids: Aktīvais uzkrājums
Apdrošinātā persona: 40 g.v.
Apdrošinājuma summa: 1 000 EUR
Apdrošināšanas periods: 10 gadi un 1 mēn.
Apdrošināšanas ikmēneša prēmija: 50 EUR
Uzkrātā summa aprēķināta, izmantojot vēsturisko
fondu ieguldījuma atdevi 5% gadā

Piezīme: Pēc Latvijas Republikas likumdošanas ienākuma nodokļa atvieglojumi un sociālās iemaksas atlaides ir spēkā, ja darbinieka labā veikto
apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nepārsniedz 10% no darbinieka bruto gada algas; apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks
par 10 gadiem un darba devējam nav nodokļu parādu.
*Ja darbinieka bruto alga nepārsniedz 1 677.00 EUR mēnesī.
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