KAS SAGAIDA STRĀDĀJOŠOS
SOCIĀLĀS DROŠĪBAS JOMĀ
2021.GADĀ?
Par 1% samazinās valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu likme (VSAOI), ja darba ņēmējs ir
apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, likme ir
34,59%, no tās 23,59% maksā darba devējs un 10,50% –
darba ņēmējs
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 2021. gadā
nemainās – ienākumiem līdz 1667 euro mēnesī tie ir 20%,
ienākumu daļai, kas pārsniedz 1667 euro mēnesī – 23%
Palielinās minimālā alga 500 euro
Maksimālais gada neapliekamais minimums 2021.gadā
paliek nemainīgs, un tas ir 3600 euro (300 euro mēnesī)

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta
maksimālais apmērs laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir
62 800 euro, tātad paliek nemainīgs
Paaugstinās pensionēšanās vecums* no 2021. gada 1. janvāra
tiesības uz valsts vecuma pensiju būs personām, kuras
sasniegušas 64 gadu vecumu (pie nosacījuma, ka
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem)
Tiesības pensionēties priekšlaikus 2 gadus pirms vispārējā
pensionēšanās vecuma sasniegšanas (pie nosacījuma, ka
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem), t.i.,
personām, kuras būs sasniegušas 62 gadu vecumu

Gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro
maksimālo gada neapliekamo minimumu, paliek nemainīgs,
un tas ir 6000 eiro (500 eiro mēnesī)

Noteikts jauns minimālais vecuma pensijas apmērs, kas
turpmāk būs atkarīgs no katra personas apdrošināšanas
stāža gada. Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze ir
136 eiro par 15 gadu darba stāžu, piemērojot koeficientu 1,1

Palielinājies slieksnis, no kura nepiemēro neapliekamo
minimumu – 1800 euro mēnesī (2020. gadā tie bija
1200 euro mēnesī)

Atcelts maksimālais izmaksas ierobežojums slimības
pabalstam, kas tiek izmaksāts sakarā ar nelaimes
gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību

Palielināsies vidējie neto (“uz rokas”) ienākumi ja darba
samaksa 2020. gadā bija 1000 euro (bruto), tad strādājošais
saņēma 729,14 euro, taču 2021. gadā no 1000 euro darba
samaksa “uz rokas” būs 752,92 euro

Slimības pabalstu slima bērna, kurš nav sasniedzis 14 gadu
vecumu, kopšanas gadījumā izmaksā līdz darba nespējas
30. dienai, ja bērnu kopj traumas dēļ, kas saistīta ar kaulu
lūzumu (iepriekš tikai līdz darba nespējas 14. dienai, ja bērnu
kopj mājās un līdz darba nespējas 21. dienai, ja bērnu kopj arī
stacionārā)

Palielinājies ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)
neapliekamais minimums pensijām, un tie ir 330 euro
(2020.gadā tie bija 300 euro)

* - pensionēšanās vecuma palielinās pakāpeniski kopš 2014.gada – ik gadu par trim mēnešiem, un 2025.gadā sasniegs 65 gadu vecumu

Līdz 2021. gada 30. jūnijam
akūtu augšējo elpceļu infekcijas gadījumā par pirmajām 3 darbnespējas
dienām tiks izsniegta darbnespējas lapa B un izmaksāts slimības
pabalsts;
atrodoties karantīnā un ar Covid-19 saistītajos gadījumos darba
nespējas lapu apmaksa no pirmās darbnespējas dienas;
pagarināts bezdarbnieka palīdzības pabalsta 180 euro apmērā
izmaksas periods (tiem, kuriem piešķirtā bezdarbnieka pabalsta
izmaksas periods beidzas 2020. gada 12. martā vai vēlāk un kuri nav
iekārtojušies darbā). Bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas
ilgums ir maksimums līdz četriem mēnešiem;
ja cilvēks, kuram bezdarbnieka statuss piešķirts 2020. gada 12. martā
vai vēlāk, darba attiecības izbeidz pēc paša vēlēšanās,
bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad tā iesniegusi
iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.

No 2021. gada 1. jūlija
stājas spēkā minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
objekts 1500 eiro ceturksnī (500 eiro x 3 mēneši). Tik summēti visi darba
ņēmēja ienākumi, no kuriem veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, starpību maksās darba devējs vai darba devēji proporcionāli darba
ņēmēju ienākumiem un nodarbinātības periodam.
Pašnodarbinātie
apdrošināšanai
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5%
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Autoratlīdzību gadījumā, autoratlīdzības izmaksātājs ietur 25%, no
kuriem 80% tiek novirzīti autoratlīdzības saņēmēja sociālajai
apdrošināšanai (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai,
maternitātes un slimības apdrošināšanai, veselības apdrošināšanai un
vecāku apdrošināšanai), bet 20% – iedzīvotāju ienākuma nodoklim;
2021. gadā būs mazāk brīvdienu nekā 2020. gadā kopā 9 brīvdienas,
2021. gadā tiks pārceltas 3 darba dienas – 3. maijs, 25. jūnijs un 19. novembris,
kopējais darba dienu skaits 2021. gadā nemainīsies.

Līdz 2021. gada 31. decembrim
ir spēkā nosacījums, ka bezdarbnieks var iegūt darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu uz laiku līdz 120 dienām, apturot bezdarbnieka pabalsta
izmaksu (iepriekš uz laiku līdz 2 mēnešiem)

ATGĀDINĀM!

no 2025. gada 1. janvāra nepieciešamais apdrošināšanas stāžs (darba stāžs, kura laikā ir veiktas
sociālās apdrošināšanas iemaksas) vecuma pensijas saņemšanai būs 20 gadi, pašlaik 15 gadi

