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Raksta mērķis ir uzsvērt
dažus faktorus, kas raksturo
situāciju pensiju sistēmā un
palīdzētu izprast privātās
pensijas uzkrāšanas nozīmi.

Eiropas Savienība
noveco

Kopš 2004. gada 1. maija,
kad Latvija kļuva par pilntiesī-
gu ES dalībvalsti, notikušas
būtiskas izmaiņas tās iekšējā
un ārējā politikā, tostarp so-
ciālajā jomā. Latvija ir ieguvu-
si lielāku politisko un ekono-
misko stabilitāti, uzrādījusi
pēdējos gados straujāko kop-
produkta pieaugumu ES. 

ES pēdējās desmitgadēs ir
būtiski mainījusies demogrā-
fiskā situācija. Dzimstības rā-
dītāji no gada gadā ir samazi-
nājušies un joprojām turpina
samazināties. Latvijā šie rādī-
tāji ir zem vidējiem ES. Piemē-
ram, 2002. gadā ES vidējais
bērnu skaits uz vienu sievieti
bija 1,5, bet Latvijā tas bija
1,2. Tiesa, prognozes līdz
2020. gadam ir nedaudz opti-
mistiskākas: ES šis rādītājs va-
rētu pieaugt līdz 1,6, bet Lat-
vijā — līdz 1,4, taču, lai atjau-
notu iedzīvotāju skaitu, rādī-
tājam jābūt 2,1. Tātad nākotnē ES iedzīvotā-
ju skaits, kas patlaban ir 457,3 miljoni, sama-
zināsies. Vienlaikus ES pieaug vidējais iedzī-
votāju dzīves ilgums, tostarp arī Latvijā. Var
teikt, ka Eiropa kopumā noveco. Līdz ar to
samazinās darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars
iedzīvotāju kopējā skaitā. Tas notiek gan ES,
gan arī Latvijā. Piemēram, 2000. gadā ES at-
tiecība starp cilvēkiem vecumā virs 65 ga-
diem un 15—64 gadus veciem, izteikta pro-
centos, bija 24,4%, bet 2050. gadā tā sa-
sniegs 48,8%, tas ir, dubultosies. Latvijā at-
tiecīgie rādītāji ir 21,3% un 48,6%. Īsāk sa-
kot, ES 2000. gadā trīs strādājošajiem bija jā-
uztur viens pensionārs, bet 2050. gadā vie-
nam strādājošajam būs jāuztur viens pen-
sionārs, jo aptuveni puse no iedzīvotāju skai-
ta būs darbspējīgā vecumā, bet otra puse
būs pensionēšanās vecumā. Eiropai noveco-
jot, valsts pensiju politika tiek būtiski mainīta.
Šis process ES sākās jau pirms ilgāka laika.

Nākotnē valsts nebūs
spējīga nodrošināt pie-
nācīgu vecuma pensiju

Lai uzturētu pensionārus, iz-
mantojot tradicionālo sociālā
budžeta finansēšanu, valstij līdz
2050. gadam pakāpeniski būtu
jādubulto sociālais budžets. To
varētu panākt, palielinot nodok-
ļus divas reizes. Patlaban Latvijā
nodokļu slogs privātpersonai ir
34%, bet nākotnē tas jau būtu
68%. Aritmētiski iznāktu tā: 2/3
no darba laika gadā, tas ir, asto-
ņus mēnešus, būtu jāstrādā, lai
uzturētu valsti, 1/3 no darba lai-
ka, tas ir, četrus mēnešus, valsts
atļautu strādāt savām vajadzī-
bām. Izklausās pilnīgi neticami,
bet nākotnē varētu izveidoties
tāda situācija. Iedomāsimies
darba ņēmēju 2050. gadā, kam,
stājoties darba attiecībās un no-
slēdzot darba līgumu, darba de-
vējs atgādinātu: «Jaunais cilvēk!
Astoņus mēnešus šajā darbavie-
tā jūs strādāsiet, lai maksātu
valstij visu savu algu un uzturē-
tu to, tai skaitā tos, kas jau ir
pensijā, savukārt četrus mēne-
šus jūs varēsiet pelnīt sev!» Tāda
nodokļu slodze noteikti radītu
sociālo spriedzi. 

Par savu pensiju jārūpējas
katram pašam

Ilgākā termiņā risinājums ir tikai viens — tiem,
kas šodien strādā, pašiem arī jārūpējas par savu
pensiju. Viens no veidiem, kā stimulēt iedzīvotājus
rūpēties par savu pensiju, ir privātās pensijas uzkrā-
šana. Lai to veicinātu, ES izmanto nodokļu atlaides.
Ja salīdzina visu ES 25 dalībvalstu nodokļu atlaides
privātās pensijas uzkrāšanai ar Latvijā spēkā esoša-
jām, var secināt, ka Latvijā tās ir daudz lielākas un
efektīvākas nekā vidēji ES. Piemēram, tādas jaunās
dalībvalstis kā Čehija, Slovākija, Malta, Kipra un Po-
lija pagaidām nepiemēro nodokļu atlaides.

Latvijā ir viena no labvēlīgākajām
privāto pensiju nodokļu politikām ES

Latvijas likumdošana paredz, ka noteiktai fiziskas
personas ienākumu daļai, kas nepārsniedz 10% no ga-
da ienākumiem, par ko ir nomaksāti nodokļi, un kas ie-
maksāta privātās pensijas uzkrāšanai apdrošināšanas
sabiedrībā, valsts piemēro iedzīvotāju ienākuma no-

dokļa atlaidi 25% apmērā. Šo iedzīvotāju izdevumu da-
ļu, kas iemaksāta privātajai pensijai, valsts klasificē kā
attaisnotos izdevumus. Tādējādi iedzīvotāji tiek stimulē-
ti rūpēties par saviem uzkrājumiem privātajai pensijai.

Iepriekš teikto varētu pārfrāzēt arī šādi: fiziskai
personai krājot naudu privātai pensijai apdrošinā-
šanas sabiedrībā, valsts nodokļu politika jau ga-
rantē šo ieguldījumu atdevi 25% apmērā! Izklausās
neparasti, bet tā vieglāk saprast šo nodokļu atlaižu fi-
nansiālo būtību. Valsts ir noteikusi kārtību, kā iedzīvo-
tāji deklarē attiecīgās iemaksas privātai pensijai. Pēc
iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas
Valsts ieņēmumu dienestā un tās izskatīšanas valsts
atmaksā iepriekš ieturēto nodokli. Tātad par izdarīto
iemaksu (ieguldījumu) privātās pensijas uzkrāšanai fi-
ziskā persona atgūst 25% no iemaksas lieluma.

Atkarībā no privātās pensijas uzkrāšanas veida
apdrošinātājs garantē noteiktu ieguldījumu atdevi,
kā arī pieskaita ieguldījumam papildu procentus,
kuru lielums atkarīgs no apdrošinātāja kopējiem ie-
guldījumu darbības rezultātiem. Visu šo procesu
regulē un uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komi-
sija, ko savukārt var uzskatīt par ļoti nopietnu ga-
rantu apdrošināšanas tirgus stabilitātei ilgtermiņā. 

Latvijas pensiju reformai atzinīgs
novērtējums pasaulē

Latvija ir izpelnījusies Pasaules Bankas atzinību
kā veiksmīgas pensiju reformas ieviesēja un īstenotā-
ja. Latvijas piemērs tiek atgādināts visos nozīmīgāka-
jos starptautiskajos forumos. Šī pensiju reforma iz-
veidota pēc vismodernākās pensiju finansēšanas
shēmas pasaulē un iedalīta trīs līmeņos: pirmais —
paaudžu solidaritātes shēma, kad strādājošie maksā
par pensionāriem; otrais — valsts fondētās pensijas,
kad daļa no iemaksām 1. līmenī tiek ieguldīta fondu
tirgos, lai palielinātu to vērtību; trešais — privātās
pensijas. Tieši šo trešo līmeni valsts ar nodokļu atlai-
žu politiku patlaban īpaši stimulē. Vecajās ES dalīb-
valstīs šie līmeņi veidoti pēc citiem kritērijiem.

Patlaban Latvijā ir ļoti labvēlīgi 
apstākļi privātās pensijas uzkrāšanai! 

Straujais Latvijas kopprodukta pieaugums, pa-
kāpeniskā labklājības līmeņa celšanās, ievērojamās
nodokļu atlaides ir būtiskākie faktori, kas veicinās
privāto pensiju uzkrāšanu. Arī Latvijā privāto pensiju
attiecībai pret valsts pensijām gadu no gada ir jāpie-
aug par labu pirmajām. Kāda šī attiecība varētu būt
katrā nākamajā desmitgadē, šobrīd ir grūti paredzēt.
Ilgākā laika periodā, piemēram, 2050. gadā, tā varē-
tu būt arī tāda, kādu to prognozē daudzas ES dalīb-
valstis, — 80/20, tas ir, valsts pensija veidotu tikai 1/5
daļu no kopējās pensijas. Taču lēmums par privātās
pensijas uzkrāšanu katram jāpieņem pašam.
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Krājot naudu privātai pensijai apdrošināšanas sabiedrībā,
valsts nodokļu politika garantē šo ieguldījumu atdevi 25% apmērā!

Nākotnē dominēs
privātās pensijas
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