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Finanšu ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto 
nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli 
saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā” un to nesaskaņo, 
jo no pašvaldībām ir saņemti šādi iebildumi: 
1. ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrīt vairāk par 40% no 

kopējiem Valsts kases sadales kontā ieskatītajiem iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem un šī daļa ir būtiski lielāka nekā citām pašvaldībām, 
noteikt, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai pārskaitījumi no sadales konta 
notiek katru darbdienu vai vismaz trīs reizes nedēļā, savukārt pārējām 
pašvaldībām – vismaz divas reizes nedēļā; 

2. ierosinām papildināt noteikumu projektu ar diviem jauniem punktiem 
šādā redakcijā: 

2.1. “Pašvaldībām no valsts budžeta ieņēmumiem tiek garantēta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa izpilde ikgadējā valsts budžeta likumā noteiktā 
apjomā. Gadījumā, ja budžeta izpildes gada laikā gadskārtējā valsts 
budžeta likumā tiek palielināta valsts pamatbudžetā ieskaitāmās 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļas prognoze, attiecīgi 
proporcionāli tiek palielināta arī garantētā pašvaldībām piekritīgā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes daļa.”; 

2.2. “Budžeta gada laikā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes 
ieņēmumi tiek garantēti katru mēnesi kā viena divpadsmitā daļa no 
gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes.”; 

3. lūdzam noteikumu projekta anotācijai pievienot:  
− Valsts ieņēmumu dienesta datus, balstoties uz kuriem aprēķināti 

noteikumu projektā esošie koeficienti; 
− detalizētu aprakstu (algoritmu) par to, kādā veidā Valsts ieņēmumu 

dienests sagatavo šos datus; 
4. lai pašvaldības nākamajos gados varētu pašas gūt pārliecību, ka dati, uz 

kuriem balstoties, tiek aprēķināti īpatsvara koeficienti, ir korekti, kā arī, 
lai minētos datus varētu izmantot pašvaldību funkciju veikšanā, lūdzam 
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noteikumu projektam pievienot Ministru kabineta protokollēmuma 
projektu šādā redakcijā:  

4.1. “Lai nodrošinātu pašvaldības ar tām nepieciešamajiem Valsts 
ieņēmumu dienesta datiem pašvaldību attīstības plānošanai (teritorijas, 
ekonomikas attīstības, vides, sociālās, izglītības, tehniskās 
infrastruktūras attīstības u.c.), pašvaldību funkciju pildīšanai un 
budžeta ieņēmumu plānošanai, noteikt, ka ne vēlāk kā 2015. gada 
1. jūlijā Valsts ieņēmumu dienests uzsāk datu, kas ir Valsts ieņēmumu 
dienesta rīcībā un ir tieši vai pakārtoti saistīti ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli un mikrouzņēmumu nodokli, masveida nodošanu visām 
pašvaldībām. Nododamie dati (piemēram, bet ne tikai): informācija par 
nodokļu maksātājiem–fiziskajām personām, par nodokļu maksātājiem–
juridiskajām personām, to struktūrvienībām un atrašanās vietām, 
NACE kodiem, nodarbinātajiem un to profesijām, apgādājamajiem, 
nostrādāto darba laiku un atalgojumu un citiem ieņēmumiem (t.sk. 
neapliekamajiem), nodokļu atvieglojumiem, nodokļu maksātāja gada 
apgrozījumu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu struktūru, dati, 
kas izmantojami, prognozējot sagaidāmo izpildi.  

4.2. Uzdot Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta datu nodošanas 
pienākumu pašvaldībām nostiprināt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” (arī attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļa datiem), nosakot, 
ka datu nodošanas tiesiskais pamats ir attiecīgā likuma norma, bez 
nepieciešamības katrai pašvaldībai slēgt sadarbības līgumu ar Valsts 
ieņēmumu dienestu.” 
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