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Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu mērķis
 

ir, 
balstoties uz šī

 
brīža ekonomiskās situācijas analīzi un fiskālās politikas 

mērķiem, noteikt:

vidēja termiņa (turpmāko piecu gadu) galvenos nodokļu politikas 
attīstības virzienus un pamatprincipus un, pamatojoties uz tiem, 
izstrādāt:

konkrētus pasākumus, kas nepieciešami valsts ekonomikas attīstības un 
finanšu stabilitātes atjaunošanai. 
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Nodokļu politikas mērķi

•
 

Stabili valsts budžeta ieņēmumi.
•

 
Nodokļu politikas stabilitāte un prognozējamība.

•
 

Uzlabota Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja.
•

 
Sociālais taisnīgums.
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Pamatnostādņu projekta izstrādes 
statuss

•
 

Pamatnostādņu projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
•

 
Ņemot vērā

 
mūsu partneru aicinājumus tiek pilnveidota projekta 

analītiskā
 

sadaļa:
–

 
Sanāksmes ar ieinteresētajām iestādēm un organizācijām

–
 

Papildus informācija
–

 
Papildus aprēķini

•
 

Mērķis –
 

iesniegt projektu valdībā
 

oktobra sākumā
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Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības 
pamatnostādņu projekta saskaņošanas 
sanāksmes

•
 

Kopš
 

projekta izsludināšanas VSS ir notikušas 9
 

sanāksmes, kurās piedalījās un sniedza 
viedokli:

Latvijas Darba devēju konfederācija Zemkopības ministrija
Nodokļu  maksātāju konsultantu asociācija Ekonomikas ministrija
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija Tieslietu ministrija
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera Reģionālās attīst. un pašv. lietu ministrija 
Latvijas kempinga asociācija Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība Vides ministrija
Latvijas pašvaldību savienība Satiksmes ministrija
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija Veselības ministrija
Autotransporta direkcija Kultūras ministrija
Latvijas slimnīcu biedrība Valsts zemes dienests
Latvijas grāmatizdevēju asociācija Rīgas dome
Valsts izglītības satura centrs Jūrmalas dome
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Saskaņošanas sanāksmju rezultāts

•
 

Papildus informācija ietekmes novērtējumam
•

 
Apzināti iespējamie kompensējošie pasākumi

Tiek gatavots precizēts pamatnostādņu projekts, kurā
 tiks iekļauta sadarbības parteru sniegtā

 
informācija un 

paustie viedokļi.
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

•
 

Visas iesaistītās organizācijas un iestādes atbalsta ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli neapliekamā

 
minimuma paaugstināšanu, jo 

–
 

Samazinās izmaksas, darbaspēkā
 

izmaksas.
–

 
Uzlabojas Latvijas konkurētspēja attiecībā

 
uz kaimiņvalstīm.

–
 

Tiek mazināts nodokļu slogs zemāk atalgotajiem iedzīvotājiem.
–

 
Tiek veicināta legālā

 
nodarbinātība.

•
 

Tā
 

kā
 

šādam pasākumam ir būtiska fiskālā
 

ietekme, tas ir realizējams tikai 
vienlaicīgi ar pasākumiem, kas palielina valsts budžeta ieņēmumus

•
 

Vairāki sadarbības partneri norāda uz nepieciešamību paaugstināt ar IIN 
neapliekamo minimumu straujāk nekā

 
par 20 Ls gadā, kā

 
arī

 
mazināt IIN likmi
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Nekustamā īpašuma nodoklis

•
 

Attiecībā
 

uz iespējamā
 

izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa likmēs, ir 
identificēti šādi riski:

–
 

Kadastrālās vērtības noteikšanas sistēmas nepilnības
–

 
Ja pieaug nodokļu slogs iedzīvotājiem, mazinās iedzīvotāju maksātspēja.  Tā

 rezultātā
 

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka jāparedz kompensējošie 
pasākumi 6,5 milj. latu apmērā

 
(dati vēl tiek precizēti), papildus finansējuma veidā

 pašvaldību sociālajiem pabalstiem
–

 
Lauku apvidos lielam īpašuma īpatsvaram nekustamā īpašuma nodokļa apjoms ir 
neliels un var nesasniegt iespējamā

 
nodokļa atvieglojuma apmēru

–
 

Nodokļa aprēķināšanas programmatūras pielāgošanai nepieciešamais laiks un 
resursi

•
 

Konceptuāli sadarbības partneri atbalsta NĪN palielināšanu, ievērojot 
samērīguma principu
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Pievienotās vērtības nodokļa 
samazināto likmju izmaiņas

•
 

Finanšu ministrija organizēja tikšanos ar katru no 
nozarēm, kurās ir noteiktas PVN samazinātās likmes

•
 

Rezultātā
 

ir identificēti riski un iespējamie to 
mazināšanas pasākumi, kuri ņemami vērā

 
tālākās 

diskusijās 
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PVN samazinātās likmes 
medikamentiem

Identificētie riski:
•

 
Pieaugs mājsaimniecību izdevumi, jo īpaši ģimenēm ar bērniem un 
pensionāriem

•
 

Pieaugs valsts medicīnas iestāžu izdevumi
•

 
Pieaugs kompensējamo medikamentu cenas

•
 

Var tikt negatīvi ietekmēta iedzīvotāju veselība
•

 
Var palielināties ēnu ekonomika medikamentu tirgū.

Līdz ar to pēc Veselības ministrijas sniegtās informācijas nepieciešams paredzēt 
papildus valsts finansējumu medicīnas iestādēm un kompensējamiem 
medikamentiem 21,5 milj. latu apmērā

 
(dati vēl tiek precizēti). 
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PVN samazinātās likmes medicīnas 
ierīču un medicīnas preču iegādēm

Identificētie riski:
•

 
Pieaugs mājsaimniecību izdevumi, jo īpaši iedzīvotājiem, kuri izmanto 
medicīniskās ierīces

•
 

Pieaugs valsts medicīnas iestāžu izdevumi
•

 
Pieaugs medicīnas pakalpojumu cenas

•
 

Var tikt negatīvi ietekmēta iedzīvotāju veselība

Līdz ar to pēc Veselības ministrijas sniegtās informācijas nepieciešams paredzēt 
papildus valsts finansējumu medicīnas iestādēm 1 milj. latu apmērā

 
(dati vēl 

tiek precizēti). Latvijas slimnīcu biedrība informēja, ka tikai valsts sektora 
medicīnas iestādēm būs nepieciešams papildu finansējums 12,7 milj. latu 
apmērā
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PVN samazinātās likmes 
siltumenerģijas piegādei

Identificētie riski:
•

 
Pieaugs mājsaimniecību izdevumi un iespējams iedzīvotāju parādu pieaugums, 
īpaši reģionos, kur zems nodarbinātības līmenis

•
 

Iespējams siltumenerģijas tarifu pieaugums
•

 
Pieaugs iedzīvotāju skaits, kas lūdz pašvaldību piešķirt sociālos pabalstus

Līdz ar to pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas nepieciešams 
paredzēt papildus valsts finansējumu pašvaldībām10 milj. latu apmērā

 
(dati vēl 

tiek precizēti).  Pēc Latvijas siltumuzņēmumu
 

asociācijas sniegtās informācijas 
šāda pakalpojuma ņēmēji ir apmēram 1 milj. iedzīvotāju un to maksātspēja ir 
90% robežās.
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PVN samazinātās likmes 
elektroenerģijas un dabasgāzes 
piegādei

Identificētie riski:
•

 
Pieaugs to mājsaimniecību izdevumi, kas izmanto tikai elektroenerģiju vai 
dabasgāzi

•
 

Iespējams elektroenerģijas un dabasgāzes tarifu pieaugums
•

 
Iespējams nozares uzņēmumu apgrozījuma un peļņas samazinājums

Tomēr PVN samazināto likmju izmaiņu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju 
nebūs dramatiska.
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PVN samazinātās likmes malkas 
piegādei

Identificētie riski:
•

 
Pieaugs mājsaimniecību izdevumi

•
 

Palielināsies ēnu ekonomikas īpatsvars nozarē
•

 
Samazināsies apgrozījums un peļņa nozares uzņēmumiem, kuri veic visus 
nodokļu maksājumus

Latvijas kokrūpniecības federācija pauda viedokli, ka ar nodokļu politiku 
jāveicina vietējo atjaunojamo dabas resursu izmantošana.
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PVN samazinātās likmes transporta 
pakalpojumiem

Identificētie riski:
•

 
Pieaugs mājsaimniecību izdevumi

•
 

Pieaugs transporta pakalpojumu cenas
•

 
Būs nepieciešams lielāks valsts un pašvaldības finansējums sabiedriskajam 
transportam

•
 

Palielināsies ēnu ekonomikas īpatsvars nozarē

Līdz ar to pēc Satiksmes ministrijas sniegtās informācijas nepieciešams 
paredzēt papildus valsts finansējumu pašvaldībām 9,84 milj. latu apmērā

 
(dati 

vēl tiek precizēti).  Savukārt Autotransporta direkcija norāda, ka nepieciešams 
daudz lielāks finansējums, nekā

 
fiskālais ieguvums, t.i.,  20 milj. latu apmērā.
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PVN samazinātās likmes grāmatām, 
laikrakstiem un žurnāliem

Identificētie riski:
•

 
Pieaugs mājsaimniecību izdevumi, jo īpaši ģimenēm ar bērniem skolas vecumā

•
 

Pieaugs grāmatu, laikrakstu un žurnālu cenas
•

 
Apdraudēta bibliotēku nodrošināšana ar grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem

•
 

Iespējams nozares uzņēmumu apgrozījuma un peļņas samazinājums
•

 
Apdraudēta nacionālo nozares uzņēmumu pastāvēšana

Līdz ar to pēc Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtās informācijas 
nepieciešams paredzēt papildus valsts finansējumu skolu bibliotēkām 2,6 milj. 
latu apmērā

 
(dati vēl tiek precizēti).  
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PVN samazinātās likmes viesu 
izmitināšanas pakalpojumiem

Identificētie riski:
•

 
Latvijas viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas 
mazināšanās

•
 

Mazo uzņēmumu maksātspējas mazināšanās
•

 
Palielināsies ēnu ekonomikas īpatsvars nozarē

•
 

Samazināsies mazkvalificētā
 

darbaspēka izmantošana

Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija pauda viedokli, ka apdraudēta mazo 
uzņēmumu pastāvēšana un nozares turpmākā

 
attīstība.
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Nodevu un nodokļu sistēmas attīstības 
pamatnostādņu pasākumu ieviešana

•
 

Pamatnostādņu sākumposmā
 

būtiski ir realizēt pasākumus, kas nodrošina valsts 
budžeta fiskālo konsolidāciju 2011. un 2012.gadā

•
 

Pamatnostādņu pasākumu ieviešana noteikto mērķu sasniegšanai var sekmīgi 
notikt tikai vienlaicīgi ar ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu plāna 
realizēšanu

•
 

Pamatnostādņu pasākumu ieviešanas procesā
 

jāiesaista sadarbības partneri, kuri 
piedalījās pamatnostādņu izstrādāšanas procesā
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