
VAI SAMAZINOT NODEVU, 
SAMAZINĀS BUDŽETA 

IEŅĒMUMI?



2021.GADA 10.JŪNIJA LIKUMS «GROZĪJUMI 
ZEMESGRĀMATU LIKUMĀ»

• Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. jūlijam izdara grozījumus 2009. gada 27. oktobra Ministru 

kabineta noteikumos Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” un valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā par katru nekustamo īpašumu nosaka šādā apmērā:

• 1,5%, ja īpašumu pirkuma vai izsoles gadījumā iegūst fiziska persona

• 2%, ja dzīvokļa īpašumu iegūst juridiska persona



PRIEKŠLIKUMS
UN TĀ IETEKME
UZ NODEVU
IEŅĒMUMIEM

KOPĒJAIS PROGNOZĒTAIS NODEVU

IEŅĒMUMU APJOMS (2021-2023 GADOS) 

KATRU GADU 44,65 MILJONI. 

Nodevas samazinājums Nodevu 

ieņēmumu 

samazinājums 

(milj. euro) 

No 2% uz 1,5%, ja īpašumu pirkuma 

vai izsoles gadījumā iegūst fiziska 

persona

4,91

No 6% uz 2%, ja dzīvokļa īpašumu 

iegūst juridiska persona

1,19

Kopā 6,11



IEŅĒMUMU SAMAZINĀJUMA 
KOMPENSĒŠANAS AVOTS –

NODOKĻU IEŅĒMUMU 
PIEAUGUMS

NO JAUNO DZĪVOKĻU BŪVNIECĪBAS



SITUĀCIJA ŠODIEN

❑katrs jauna dzīvokļa pārdošanas darījumus valsts budžetā ienes aptuveni EUR 30,000 uz

katriem EUR 100,000 (galvenokārt, PVN, IIN būvniecībā un projekta attīstībā nodarbinātiem un

UIN no attīstītāju peļņas). Faktiskais nodokļu ieņēmuma apjoms ir liekāks ņemot vērā IIN un

UIN no būvizstrādājumu ražošanas Latvijā

❑ paaugstināto aktivitāti jauno nekustamo īpašumu segmentā (datu avots – Centrālās statistikas

pārvalde):

• jauno būvatļauju apjoma pieaugums 2020.gadā pret 2019.gadu – 33% (152,000 m2 2019

gadā pret 202,000 m2 2020 gadā);

• ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaita pieaugums 2021.gada I ceturksnī pret tāda

paša laika periodu 2020.gadā – 34% (2020. gada 1. ceturksnī – 348 un 2021.gada 1 ceturksnī –

467).



KATRA JAUNA DZĪVOKĻA PIENESUMS BUDŽETĀ

PĀRDOŠANAS CENA – 100 000 EUR

Kopā 30 820 EUR

PVN 

Valsts nodeva (2%) 

Būvniecība (tiešās algas un nodokļi)

Attīstītāja UIN

17 335 EUR

1 653 EUR

8 889 EUR

2 923 EUR

Dati: Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse



2021. GADĀ TIKS NODOTS EKSPLUATĀCIJA UN PĀRDOTS 
PAR 400 JAUNIEM DZĪVOKĻI VAIRĀK, NEKĀ 2020. GADĀ

Dati par dzīvokļu būvatļaujām iegūti no Oficiālā statistikas portāla https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__BU__BUE/BUE020c/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__BU__BUE/BUE020c/table/tableViewLayout1/


DATI NO LIELĀKAJIEM DZĪVOKĻU ATTĪSTĪTĀJIEM

❑Bonava šogad plāno pārdot par 390 dzīvokli jeb par 22% vairāk, nekā 2020. gadā

❑YIT šogad plāno pārdot 250 dzīvokļus jeb par 40% vairāk, nekā 2020. gadā

❑AFI šogad plāno pārdot 120 dzīvokļus

❑Kaamoos - šogad plāno pārdot 100 dzīvokļus



IETEKMES UZ BUDŽETA 
IEŅĒMUMIEM PROGNOZE 

(IZMANTOTAS PIETICĪGAS PROGNOZES SALĪDZINĀJUMĀ 

AR FAKTISKO SITUĀCIJU, PIEŅEMOT, KA DAĻA NO 

NODOKĻU PIEAUGUMA PAR JAUNO DZĪVOKĻU  

BŪVNIECĪBU JAU IR IEPLĀNOTA 2021.GADA BUDŽETĀ)



PIEŅĒMUMI PAPILDU IEŅĒMUMU 
PROGNOZĒŠANAI

❑Papildu ieņēmumu prognozēšanai tiek ņemts vērā pieaugums 20% apmērā jeb 400 dzīvokļi 

(pieņemot, ka 2021.gada budžetā jau ir ieplānots pieaugums 13% apmērā (faktiskā situācija liecina, 

ka pieaugums ir 33%)).

❑ Papildu ieņēmumu prognozēšanai tiek pieņemts, ka viena vidējā jaunā dzīvokļa pārdošanas cena 

EUR 80,000 ar nodokļu ieņēmumu EUR 23,000 no katra 

❑Pieaugums  ir vienreizējs pieņemot, ka turpmākajos gados pieauguma nav (faktiskā situācija rāda, 

ka pieaugums ir ikgadējs).



SECINĀJUMS

UZ 2021.GADU KONSTATĒTĀ JAUNO DZĪVOKĻU BŪVNIECĪBAS

TIRGUS INTENSITĀTE NOZĪMĒ PAPILDU NODOKĻU IEŅĒMUMUS

VISMAZ 9,2 MILJONU EUR APMĒRĀ (400 X 23000).



KĀPĒC JAUTĀJUMA RISINĀŠANU NEVAR 
ATLIKT UZ VĒLĀKU LAIKU?

❑Rīgā ir 300,000 mājokļu, Latvijā -1,000,000. 

❑Vispārīgi – mājoklis kalpo 100 gadu, līdz ar to katru gadu no jauna jāuzbūvē 1% mājokļu. 

❑Pieņemot, ka puse mājokļu nav vajadzīga saistībā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos – Latvijā 

katru gadu jāuzbūvē 5,000 mājokļu. 

❑Pēdējos piecos gados Latvijā gadā tiek uzbūvēti vidēji tikai 1500 dzīvokļi – Latvijā jaunos 

mājokļus būvē par maz (Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses dati)

❑Piemēram, Viļņā pēdējos desmit gados ir uzbūvēti 24 tūkstoši jaunu dzīvokļu, bet Rīgā – tikai 8 

tūkstoši (Colliers dati)



IR ĪSTAIS LAIKS SAMAZINĀT NEPAMATOTI AUGSTĀS 
ZEMESGRĀMATU NODEVAS UN PADARĪT MĀJOKĻUS 

PIEEJAMĀKUS IEDZĪVOTĀJIEM

BUDŽETA IEŅĒMUMI NO TĀ NECIETĪS, JO IR 
PIEAUGUSI JAUNU DZĪVOKĻU BŪVNIECĪBA



IESAISTĪTO MINISTRU VIEDOKĻI

• Ekonomikas ministrija atbalsta valsts nodevas apmēra samazinājumu. 

• Finanšu ministrija iebilst valsts nodevas apmēra samazinājumam, jo «ieņēmumi jau ir iekļauti 

vidēja termiņa budžeta ieņēmumu prognozēs». 



PAR KO LIECINA VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA IEŅĒMUMU 
PROGNOZES (BALSTOTIES UZ PUBLISKI PIEEJAMO INFORMĀCIJU)? 

• Likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" paskaidrojuma 2. nodaļas fiskālajā apskatā 

(https://www.fm.gov.lv/en/media/2933/download) iekļauta norāde par to, ka vidēja termiņa 

vispārējās valdības budžeta prognožu pamatā ir 2020. gada jūnijā sagatavotais 

makroekonomiskās attīstības scenārijs, aktualizētie nodokļu ieņēmumi un izdevumi, kā arī 

valdības pieņemtie lēmumi (https://www.fm.gov.lv/lv/media/1632/download). 

https://www.fm.gov.lv/en/media/2933/download
https://www.fm.gov.lv/lv/media/1632/download


2020. GADA JŪNIJĀ SAGATAVOTAIS 
MAKROEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS,

• Nav konstatējams, ka budžeta prognožu pamatā vispār tiktu analizēta jauno dzīvokļu būvniecības

intensitātes pieaugums un uz tā pamata veidojošais nodokļu ieņēmumu pieaugums, jo:

• secinājumi rada pamatotu pieņēmumu, ka piesardzīgi vērtētais būvniecības aktivitātes

pieaugums saistīts ar nozīmīgiem infrastruktūras projektiem, kas tiek īstenoti ar ES fonda

starpniecību, piemēram, Rail Baltic.

• attiecībā uz būvniecību mājokļa jomā secinājumi izdarīti ar to, ka mājsaimniecības un

uzņēmēji izmanto šo laiku, lai veiktu nelielus būvniecības darbus, mazinot būvniecības

nozares iespējamo kritumu.



IR ĪSTAIS LAIKS SAMAZINĀT NEPAMATOTI 
AUGSTĀS ZEMESGRĀMATU NODEVAS UN 

PADARĪT MĀJOKĻUS PIEEJAMĀKUS 
IEDZĪVOTĀJIEM!


