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Cena

Izpildes termiņš darba dienās

Saņēmējs

Saņemšanas ierobežojumi

Bezmaksas

10

Fiziska persona

-

Uzzināt vairākAizvērt



Apraksts:

Lēmumu par slimības pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem 10 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai
nepieciešamie dokumenti un cita informācija.

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski



Klātienē

Slimības pabalstu izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam par to laiku, kad persona nevar strādāt:
• ja saslimusi pati apdrošinātā persona, slimības pabalstu izmaksā no 11. slimības dienas, izņemot gadījumu, ja saslimšanas cēlonis
ir arodsaslimšana, tad pabalstu izmaksā no pirmās saslimšanas dienas;
• ja saslimis bērns, tad slimības pabalstu izmaksā no pirmās saslimšanas dienas.
Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem slimības pabalstu, no kura jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai
VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā. IIN likmes maiņu ir
lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa.
Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad VSAA taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi. Tas
nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem
VSAA pakalpojumus”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no slimības pabalsta arī tad, ja slimības
pabalsta apmērs nepārsniedz 1667 eiro. Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
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Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pārejošas darbnespējas pirmās dienas.
Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu
apkalpošanas centros.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
E-iesniegumu portālā www.latvija.lv var iesniegt tikai tad, ja darbnespējas lapa B ir reģistrēta elektroniski vienotajā veselības
nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.
Ja pabalstu pieprasa sakarā ar arodslimību, jāuzrāda atzinums par konstatēto arodslimību.
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Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv ,
atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski
Klātienē

https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/slimibas-pabalsts



