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Cena

Izpildes termiņš darba dienās

Saņēmējs

Saņemšanas ierobežojumi

Bezmaksas

22

Fiziska persona

-

Uzzināt vairākAizvērt



Apraksts:

Mirušās personas apgādībā bijušie ģimenes locekļi

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski



Klātienē

Apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksā mirušās sociāli apdrošinātās personas ģimenes locekļiem. Tas neattiecas uz gadījumiem,
kad apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.
Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt mirušā bērni neatkarīgi no tā, vai ir bijuši mirušā apgādībā. Mirušā brāļi, māsas un
mazbērni šo pensiju var saņemt tikai tad, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.
Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem pensiju, no kuras 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 no
pensijas 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 pensijas arī tad, ja pensijas
apmērs nepārsniedz 1667 eiro. Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
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Pakalpojuma pieprasīšana
Pensija jāpieprasa no apgādnieka nāves dienas. Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pensiju ir ne agrāk kā 6
mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.
Lai pieprasītu pensiju, 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);
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu
apkalpošanas centros.
Kopā ar pensijas pieprasījumu jāuzrāda miršanas apliecība vai bērna/u dzimšanas apliecība, ja šie dokumenti izdoti ārvalstu
iestādē un dati nav reģistrēti Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā, kā arī mirušās personas apdrošināšanas stāžu
apliecinoši dokumenti:
• darba grāmatiņa,
• kolhoznieka darba grāmatiņa,
• darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu,
• karaklausības apliecība,
• mācības apliecinošs dokuments (apliecība, attestāts, diploms, mācību iestādes izziņa), Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts
arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
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Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pensijas piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv ,
atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS)
kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.
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Pakalpojuma pieprasīšana statistikai
Statistikai

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski
Klātienē

https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/apgadnieka-zaudejuma-pensija



