
Valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ” un Valsts akciju sabiedrība „Ceļu 
satiksmes un drošības direkcija”2007. un 2008.gadā iemaksātie nodokļi un nodevas 

valsts/pašvaldību budžetā 
3.pielikums 

 
Nodokļu veidi Valsts aģentūras „Valsts 

tehniskās uzraudzības 
aģentūra ” (VTUA) 

Valsts akciju sabiedrība „Ceļu 
satiksmes un drošības direkcija” 

(CSDD) 

procentuāli no kopējās 
ieņēmumu 
summas1

 

2007 
(LVL) 

2008
(LVL)

2007
(LVL)

2008* 
(LVL) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

162 911 166 640 903 848 1 140 715 - 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

363 808 167 891 1 424 721 1 877 504 - 

Pievienotās vērtības 
nodoklis 

- - 1 098 062 1 083 054 - 

Uzņēmuma ienākuma 
nodoklis  

- - 106 271 203 880 - 

Nekustāma īpašuma 
nodoklis (ēkas) 

6  8  39 945 41 082 - 

Nekustāmā īpašuma 
nodoklis (zeme) 

- - 6 365 8 029 - 

Dabas resursu nodoklis - - 124 175 - 

Uzņēmējdarbības valsts 
riska nodeva 

- - 2 030 2 081 - 

Par valsts kapitāla 
izmantošanu 

- -   480 542**   1 108*** - 

Pārējie nodokļi un nodevas 1 694 1 281 - - - 

Kopā 528 419 335 820  4 061 908 4 357 628 2007. / 32,81  (VTUA) 

15,94  (CSDD) 

2008. / 19,22 (VTUA) 

 16,84 (CSDD) 

* Operatīvie dati, jo CSDD saskaņā ar Gada pārskatu likuma 66.panta pirmās daļas nosacījumiem: „...sabiedrība, kuras darbības 
apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, 
kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu 
dienesta teritoriālajai iestādei ...”. 

**Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžeta 
izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.punkta nosacījumiem. 

*** Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts 
budžeta izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1 punkta nosacījumiem. 

                                                 
1 CSDD ieņēmumi 2007.- 25 490 493 LVL dati  no „Naudas plūsmas pārskats par 2007.gadu” un  2008. –25 878 326 LVL dati 
no operatīvā „Naudas plūsmas pārskats par 2008.gadu”. VTUA ieņēmumi 2007. –1 610 274 LVL, 2008. – 1 747 606 LVL dati 
no 2008.gada pārskata „Pārskats par budžeta izpildi”. 
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