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Par likumprojektu „Grozījums likumā „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli””  
 
 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar likumprojektu 
„Grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un to nesaskaņo, jo 
ir šādi iebildumi:  

− kā jau iepriekš esam pauduši likumprojekta anotācijā minētajā darba 
grupā, LPS konceptuāli iebilst pret valsts veselības apdrošināšanas 
obligāto iemaksu sasaisti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. LPS 
neatbalsta likumprojektā paredzēto valsts veselības apdrošināšanas 
obligāto iemaksu ietveršanu iedzīvotāju ienākuma nodoklī (IIN).  
Ņemot vērā, ka jau ir pieņemta virkne lēmumu, kas samazina IIN 
ieņēmumus nākotnē (IIN likme līdz 2016. gadam saruks līdz 22%; ir 
palielināts ar IIN neapliekamais minimums un IIN atvieglojums par 
apgādībā esošu personu, to paaugstināšanas iespējas plānots izvērtēt arī 
turpmākajos gados), līdz ar to būtiski samazinot arī pašvaldību 
potenciālos ieņēmumus, uzskatām, ka vēl papildu uzstādījums – daļu no 
IIN ieņēmumiem novirzīt veselības aprūpei – var radīt situāciju, kad 
pašvaldībām finanšu resursi ir nepietiekami, lai kvalitatīvi nodrošinātu 
pamatfunkciju izpildi. IIN ieņēmumi ir galvenais ienākumu avots 
pašvaldību budžetā. Uzskatām, ka veselības aprūpe Latvijā, līdzīgi kā 
Igaunijā, ir daļēji finansējama no valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām vai finansējama pilnībā no vispārējiem valsts budžeta 
ieņēmumiem; 

− lūgums papildināt likumprojekta anotācijas sadaļas „Pamatojums” 
pēdējo rindkopu ar LPS īpašo viedokli, kas tika izteikts darba grupā, – 
LPS neatbalsta valsts veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu sasaisti 
ar IIN. Anotācijas sadaļā „Pamatojums” norādīts, ka „darba grupas 
ietvaros tika izlemts valsts veselības apdrošināšanas obligātās iemaksas 
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ietvert iedzīvotāja ienākuma nodoklī ar pamatlikmi”, taču nav norādīts, 
ka LPS šādam lēmumam nav piekritusi. 
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