ĢIMENES VALSTS PABALSTS

Ģimenes valsts pabalsts Baltijas valstīs 2016.gadā1
Latvija
Par 1.bērnu – 11,38
EUR
Par 2.bērnu – divreiz
vairāk jeb 22,76 EUR
Par 3.bērnu un
nākamajiem – trīsreiz
vairāk jeb 34,14 EUR

Apmērs

Izmaksas No 1 līdz 15 gadiem
(līdz 19 gadiem – ja
ilgums
mācās)

Igaunija
Par 1.bērnu un 2.bērnu
– 50 EUR
Par 3.bērnu un
nākamajiem – 100 EUR

līdz 16 gadiem (līdz 19
gadiem -ja mācās)

Lietuva
Pabalsta apmērs variējas atkarībā no bērna
vecuma un ģimenes ienākumiem :
 Par bērnu vecumā no 0-2 gadiem - 28,5
EUR (ja mēneša ienākumi uz ģimenes
locekli ir mazāki par 153 EUR)
 Par bērnu vecumā no 2-7 gadiem – 15,2
EUR (ja mēneša ienākumi uz ģimenes
locekli ir mazāki par 153 EUR)
 Ģimenēs, kurās aug 1 vai 2 bērni – līdz
7 gadiem
 Ģimenēs, kurās aug 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadiem

Ģimenes valsts pabalsta vidējais apmērs
2016.gadā, euro mēnesī
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Avots:http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/
comparativeTableSearch.jspun Lietuvas un Igaunijas kompetento ministriju mājas lapās pieejamā informācija

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS
Latvijā IIN atvieglojuma par apgādībā esošām personām apmērs – 175 euro mēnesī – ir
augstākais starp pārējām Baltijas valstīm (Lietuvā – 120euro mēnesī un Igaunijā – 154 euro
mēnesī, kas pie tam tiek piemērots, sākot no otrā bērna).
Latvijā 2016.gadā faktiski saņemtais IIN atvieglojums par bērnu – 40,25 euro mēnesī (risks, ka,
piemēram, viena vecāka gadījumā ienākumi nav pietiekami lieli, lai varētu piemērot atvieglojumus par
vairākiem bērniem).

Neapliekamais minimums un atvieglojums par apgādībā esošām personām Baltijas valstīs
2016.gadā, EUR mēnesī2
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Neapliekamais minimums
Atvieglojums par apgādībā esošām personām

*Lietuvā – neapliekamais minimums tiek piemērots proporcionāli ienākumu līmenim:
 ar 2016.gadu 200 euro mēnesī jeb 2 400 euro gadā, ja strādājošā ienākumi nepārsniedz 290 euro mēnesī jeb 3 480 euro
gadā;
 ja ienākumi ir no 290 līdz 929 euro mēnesī jeb no 3 480 līdz 11 148 euro gadā, tad to aprēķina pēc formulas: (1 980 euro
– 0,26*(gada bruto ienākums – 3 480 euro))
 netiek piemērots, ja strādājošā ienākumi pārsniedz 929 euro mēnesī jeb 11 148 euro gadā.
** Igaunijā līdz 2014.gadam atvieglojums tika piemērots tikai par bērniem, pie tam, sākot no otrā bērna.No 2015.gada Igaunijā
tiek piemērots neapliekamais minimums pārim (308 euro mēnesī), kas dod iespēju piemērot neapliekamo minimums arī par
nestrādājošu laulāto. Sākot ar 2016.gadu Igaunijā katru gadu plānots palielināt neapliekamo minimumu: 2016.gadā – 170
euro mēnesī, 2017.gadā – 180 euro mēnesī, 2018.gadā – 190 euro mēnesī, 2019.gadā – 205 euro mēnesī
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