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Finanšu ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 
27. decembra noteikumos nr. 1032 “Noteikumi 
par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”” 
 

Atbildot uz 22.07.2016. e-pastu, ar kuru nosūtīts precizētais Ministru 
kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 
27. decembra noteikumos nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu 
klasifikāciju””, tā anotācija, kā arī izziņa par saņemtajiem iebildumiem, 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) pateicas par daļas izteikto iebildumu 
ņemšanu vērā, tomēr nevar piekrist, ka zemāk minētie jau iepriekš izteiktie 
iebildumi netiek ņemti vērā. 

1. LPS 14.07.2016. vēstulē nr. 0720161930/A1172 izteicām šādu 
iebildumu: “Tā kā noteikumu projekta 1.3. punkts paredz svītrot vienu 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kodu un pašvaldības jau gadiem ilgi nodrošina 
valsti ar daudz detalizētu informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumiem un iekasētajiem iepriekšējo gadu parādiem, 
nekā valsts nodrošina pašvaldības ar informāciju par iekasēto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli, kā arī, tā kā vairs neviena pašvaldība pati neiekasē 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir nepieciešams, lai pašvaldībām par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli tiktu nodrošināts vismaz daļēji tāds pats 
informācijas apjoms, kā pašvaldības valsti nodrošina par nekustamā īpašuma 
nodokli. Lūdzam noteikumu projektu papildināt, paredzot, ka tiek pievienots 
jauns pielikums, kurā tiek sniegta šāda informācija par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli par katru mēnesi:  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis kopā 
t.sk. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kārtējā saimnieciskā gada 

ieņēmumi; 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, iepriekšējo gadu parādu maksājumi.” 
Nepiekrītam Finanšu ministrijas izziņā norādītajam pamatojumam šī 

iebilduma neņemšanai vērā: “Uzskatām, ka minētais ierosinājums par jauna 
pielikuma pievienošanu budžeta ieņēmumu klasifikācijai, kurā tiek sniegta 
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informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokli par katru mēnesi, palielinātu 
administratīvo slogu, turklāt jautājums ir ārpus noteikumu projekta tvēruma.” 

Nekādā veidā informācijas uzrādīšana par Valsts ieņēmumu dienesta 
iekasēto kārtējā saimnieciskā gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksājumiem un šī nodokļa iekasētajiem iepriekšējo gadu parādu 
maksājumiem nevar palielināt administratīvo slogu, jo jebkurš nodokļu 
maksātājs jau šobrīd sniedz Valsts ieņēmumu dienestam pat vēl lielāku 
informācijas apjomu. Tāpat nevaram piekrist, ka šis jautājums būtu ārpus 
konkrēto noteikumu tvēruma, jo tieši šie noteikumi paredz pašvaldībām 
pienākumu šādā un pat vēl sīkākā dalījumā atspoguļot informāciju par 
iekasēto nekustamā īpašuma nodokli, tādējādi nav noprotams, kāpēc par 
valsts iekasēto nodokli būtu problemātiski uzrādīt šādu informāciju, kas ir 
mazākā detalizācijas pakāpē nekā pašvaldību sniegtā informācija par 
nekustamā īpašuma nodokli. 

2. LPS 14.07.2016. vēstulē nr. 0720161930/A1172 izteiktajam 
iebildumam “Papildus lūdzam informēt, kurā mājaslapā ir iespējams 
iepazīties ar šī gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumu tāmi pilnā budžeta 
ieņēmumu detalizācijas pakāpē” vispār nav sniegta nekāda veida atbilde. 
Atkārtoti lūdzam informēt – kurā mājaslapā (interneta vietnē) iespējams 
iepazīties ar šī gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumu tāmi pilnā budžeta 
detalizācijas pakāpē.  
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