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Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.pantā ir noteikts, ka ziedojums šī likuma izpratnē ir 

manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju 

vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto 

mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus, kas paredzēti likumā "Par 

uzņēmumu ienākuma nodokli" un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". 

 

Ikkatrs kora atbalstītājs jeb ziedotājs saņem ienākuma nodokļa maksājuma samazinājumu. 

  

Privātpersonai: 

 

Saskaņā ar likuma" Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.p.1.d. 3 punktu, ziedojot Latvijas 

Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju 

likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek 

atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā 

ienākuma lieluma. 

  

  

Minētās ziedojuma vai dāvinājuma summas tiek atskaitītas no maksātāja gada apliekamā 

ienākuma, sastādot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, kurai ir pievienojami dokumenti, kas 

apliecina maksātāja taksācijas gada laikā veiktos ziedojumus vai dāvinājumus. 

 

 

Ziedotājam - privātpersonai, lai saņemtu nodokļu atmaksu, ir: 

 

1. jāsagatavo gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs,  

 

2. būtu ieteicams VID iesniegt bankas maksājuma uzdevumu vai tā kopiju, kas apliecina 

biedrībai „Studenšu Prezidiju konventa koris” ziedotās summas apmēru; 

3. būtu ieteicams VID iesniegt lēmuma kopiju, kas izsniegta biedrībai „Studenšu Prezidiju 

konventa koris „par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu; 

4. dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, fiziskai personai jāsaglabā - trīs 

taksācijas gadi. 

 

 

Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs privātpersona vai juridiska persona, pamatojoties 

uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts 

saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto 

mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts 

pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību. 

 

  

  Juridiskajai personai:  

 

Saskaņā ar likuma "Par uzņēmēju ienākuma nodokli" 20.pantu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī 

Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to 

iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma 

organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma 

nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no 

nodokļa kopējās summas. 
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Nodokļa atlaidi, atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts 

ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, 

kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā 

darbinieka ģimenes loceklis. 

  

  

 

Ziedotājam - juridiskai personai, lai saņemtu nodokļu atmaksu, ir: 

 

1. jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma 

summu; 

2. jāsagatavo lēmuma kopija, kas izsniegta biedrībai „Studenšu Prezidiju konventa koris „ 

par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina 

biedrībai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma 

uzdevums); 

3. deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā; 

4. dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, juridiskajai personai jāsaglabā - 

pieci taksācijas gadi. 

 

       

Par ziedojumu ar juridiskām personām piedāvājam noslēgt līgumu. Par līguma paraugu lūdzu 

sazinieties pa e-pastu ar koris@spkkoris.lv. 

 

 

 Ikvienam ziedotājam ir tiesības: 
 

 saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu 

ziedojumu; 

 saņemt informāciju par ziedojuma saņēmēja mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot 

ziedojumu; 

 sagaidīt godprātīgu ziedojuma izlietošanu un pārraudzību no atbildīgajām biedrības 

personām; 

 pārliecināties, ka ziedotie līdzekļi ir izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti; 

 saņemt publiski paustu atzinību par sniegto ziedojumu vai arī pret ziedojumu izturēsies ar 

cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana. 
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