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Izstrādes gaita

• Tikšanās ar sociālajiem partneriem

• Tikšanās ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas 
Komisiju

• Pamatnostādņu darba grupa

• Reformu vadības grupa

• Tautsaimniecības padome

• Nacionālā Trīspusējās sadarbības padome

• Publiskā apspriešana
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Šī br īža situācija

• Turpinās diskusija ar LTRK, LDDK, LPS LBAS

• Ir sagatavota jauna pamatnostādņu projekta versija, kura tuvākajās 
dienās tiks publiskota

• Nepieciešams virzīties uz priekšu, lai jūlija pirmajā pusē projektu 
varētu iesniegt MK
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Finanšu ministrijas piedāvājums



Nodokļu politikas vidēja termiņa attīstības 
mērķi un pamatprincipi

• Stabilitāte un prognozējamība

• Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja

• Stabili valsts budžeta ieņēmumi

• Nodokļu politikas sasaiste ar valsts budžeta konsolidāciju

• Sociālais taisnīgums
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Stabilitāte un prognozējamība

• Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnes nosaka visas būtiskās 
nodokļu politikas izmaiņas turpmākajos piecos gados.

• Saglabāt zemu nodokļu īpatsvaru pret IKP.

• Nepaaugstināt pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 
uzņēmumu ienākuma nodokļa pamatlikmes. 

• Akcīzes nodokļa pamatlikmju paaugstināšana pieļaujama tikai tad, ja tas 
nepieciešams Eiropas Savienības minimālo prasību izpildīšanai.

• Ministru kabinets un sociālie partneri būtiskas nodokļu politikas izmaiņas, kas 
nav paredzētas nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnēs, virza 
tikai pēc izvērstas diskusijas Reformu vadības grupā vai alternatīvā forumā, kas 
izveidots šim mērķim.
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Rīcības virzieni



Samazināt nodokļu slogu darbaspēkam

• Pakāpeniski paaugstināt ar IIN neapliekamo minimumu līdz 
Lietuvas un Igaunijas līmenim (~95Ls/mēn.)

• Samazināt IIN likmi l īdz Lietuvas un Igaunijas līmenim (21%)
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Pārnest nodokļu slogu uz jomām ar 
mazāku izvair īšanās risku

• Atcelt samazinātās PVN likmes (vienlaikus ar IIN 
neapliekamā minimuma paaugstināšanu un citiem 
kompensējošiem pasākumiem) 

• Palielināt nekustamā īpašuma nodokļa likmes 
dzīvojamajām ēkām, nosakot ar nodokli neapliekamu 
vērtību katram objektam un paredzot iespēju daļēji atlikt 
nodokļa maksājumus
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Lielāks nodokļu slogs ekskluzīvam 
īpašumam

• Palielināt ikgadējo transportlīdzekļa nodevu 
ekskluzīvām automašīnām, papildinot nodevas 
noteikšanas kritērijus ar motora tilpumu un jaudu
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Padarīt nodokļu un nodevu sistēmu 
vienkāršāku un efektīvāku

• Veikt pastāvošo UIN atvieglojumu analīzi no to efektivitātes, 
lietderības un administrēšanas izmaksu viedokļa un iesniegt MK 
informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem to pilnveidošanai 

• Veikt pastāvošo IIN atvieglojumu analīzi no to efektivitātes, 
lietderības un administrēšanas izmaksu viedokļa un iesniegt MK 
informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem to pilnveidošanai

• Pārskatīt pastāvošos mazo uzņēmumu nodokļu maksāšanas 
režīmus, samazinot to skaitu un vienkāršojot administrēšanu

• Pārskatīt pastāvošo nodevu sistēmu, pakāpeniski samazinot 
nodevu skaitu, pilnveidojot uzskaites, kontroles un maksāšanas 
kārtību
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Iespējamie papildus priekšlikumi



• Samazināt IIN neapliekamo minimumu pensionāriem uz 
140 latiem

• Samazināt IIN neapliekamo minimumu pensionāriem uz 
80 latiem

• Palielināt PVN pamatlikmi

• Noteikt terminētu nodokļa atlaidi par jaunu darba vietu 
izveidošanu
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Piedāvāto pasākumu fiskālā ietekme 

(pamatscenārijam)

Pasākums 2011. 2012. 2013. 2014
Pakāpeniski paaugstināt ar IIN neapliekamo minimumu līdz 
Lietuvas un Igaunijas līmenim
2011 – 55 lati mēnesī
2012 – 75 lati mēnesī
2013 – 95 lati mēnesī

-37,6 -37,6 -37,6

Samazināt IIN likmi l īdz Lietuvas un Igaunijas līmenim (21%) -145
Atcelt samazinātās PVN likmes +95
Kompensējošie pasākumi trūcīgo iedzīvotāju aizsardzībai, kas 
saistīti ar PVN samazināto likmju atcelšanu

?

Palielināt nekustamā īpašuma nodokļa likmes dzīvojamajām ēkām +60

Palielināt ikgadējo transportlīdzekļa nodevu ekskluzīvām 
automašīnām, papildinot nodevas noteikšanas kritērijus ar motora 
tilpumu un jaudu

0

Kopā +117,4 -37,6 -37,6 -145
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Piedāvāto pasākumu fiskālā ietekme 

(papildus pasākumiem)

Pasākums 2011.

Samazināt IIN neapliekamo minimumu pensionāriem uz 140 latiem +24

Samazināt IIN neapliekamo minimumu pensionāriem uz 80 latiem +85

Palielināt PVN pamatlikmi līdz 22% +38

Noteikt terminētu nodokļa atlaidi par jaunu darba vietu izveidošanu ?
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

neapliekamais minimums
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IIN pamatlikmes un neapliekamais 

minimums Lietuvā un Igaunijā

• Igaunijā 21%; 100 LVL

• Lietuvā 21%; 95 LVL
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IIN neapliekamā minimuma paaugstināšanas 
fiskālā ietekme

– 55 lati ~ 37,6 milj.

– 75 lati ~ 75,2 milj.

– 95 lati ~ 112,8 milj.
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Piedāvātais risinājums

• IIN neapliekamo minimumu paaugstināt pakāpeniski 
līdz Lietuvas un Igaunijas līmenim vairāku gadu laikā
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Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!
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