10.pants. Attaisnotie izdevumi
1. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma
tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:
3) summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā
reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to
iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar
Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm;
5) saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" izveidotajos privātajos pensiju fondos vai
citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētajos privātajos
pensiju fondos izdarītās iemaksas, kas nepārsniedz 10 procentus no personas gada apliekamā
ienākuma (šā panta otrajā daļā - no mēneša bruto darba samaksas, kas ir kalendārā mēneša darba
samaksa pirms to summu atskaitīšanas, par kurām saskaņā ar šo likumu atļauts samazināt darbinieka
apliekamo ienākumu, kā arī pirms jebkuru ieturējumu izdarīšanas);
6) apdrošināšanas prēmiju maksājumi, kas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar
līdzekļu uzkrāšanu) izdarīti apdrošināšanas sabiedrībai, kura nodibināta un darbojas saskaņā ar
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai
Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai, ievērojot šā likuma 8.panta
piektās daļas 1. un 3.punkta nosacījumus, un kas nepārsniedz 10 procentus no personas gada
apliekamā ienākuma;

1.1 Nauda vai citas lietas, kuras fiziskā persona — nodokļa maksātājs — bez
atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā
ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu tās statūtos, satversmē vai nolikumā
noteikto mērķu sasniegšanai, vai budžeta iestādei, šā panta izpratnē uzskatāmas par
ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras
uzskatāmas par atlīdzību.
1.2 Šā panta pirmās daļas 3.punktu nepiemēro, ja nodokļa maksātāja ziedojuma
saņēmējam noteiktajā ziedojuma mērķī ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu
personu kā ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīta persona, vai
ziedotāja darbinieks, vai ziedotāja darbinieka ģimenes loceklis.
1.3 Šā panta pirmās daļas 3., 5., un 6.punktā minētie maksātāja attaisnotie
izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma
lieluma.

