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Par valsts nodokļu politikas piedāvājumu 
 
Ievērojot, ka 
- līdz šim nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.–2021. gadam izstrādes 

darba grupā, kas darbojas Finanšu ministrijā un kā sastāvā ir arī LPS 
pārstāvji, bijušas tikai mutiskas diskusijas par atsevišķiem nodokļu 
politikas elementiem, kuras ir balstījušās uz Finanšu ministrijas vai citas 
organizācijas (piemēram, Pasaules bankas) prezentācijām. Darba grupas 
sēdē apspriešanai nav virzītas nodokļu pamatnostādnes kā vienots 
rakstveida dokuments, kas ietver detalizētu pašreizējās nodokļu politikas 
analīzi un izmaiņu priekšlikumu aprakstu un pamatojumu; 

- Finanšu ministrijas priekšlikumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņām 
līdz šim neatklāj ne paredzēto ieņēmumu samazinājuma kopapjomu, ne 
kompensācijas mehānismu pašvaldību funkciju nodrošināšanai; 

- atbildi uz informācijas pieprasījumu par plānotās nodokļu reformas 
fiskālo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, kā arī detalizētu visu 
nodokļu politikas priekšlikumu analīzi un to ietekmes novērtējumu	
joprojām neesam saņēmuši; 

- mūsu rīcībā esošā informācija parāda, ka kopējais iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu samazinājums no nodokļa likmes samazināšanas un 
neapliekamā minimuma palielināšanas varētu sasniegt vai pārsniegt 
400 miljonus eiro. Šajā novērtējumā nav ņemts vērā pašvaldību izdevumu 
pieaugums saistībā ar plānoto minimālās darba algas pieaugumu un 
valdības iecerēm noteikt augstākus sociālo pabalstu līmeņus; 

- trīs gadu budžeta ietvarā paredzētie valsts budžeta ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2018. gadā ir 348 miljoni, kas pēc 20% 
atskaitījuma valsts budžetam samazināsies proporcionāli kopējam šī 
nodokļa ieņēmumu samazinājumam. Tāpēc pat nodokļa atskaitījuma 
likmes pašvaldībām palielināšana līdz 100% nebūs pietiekama 
pašvaldības zaudējumu kompensācijai. 
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LPS uzsver, ka lēmuma pieņemšanas procesā par nodokļu politikas izmaiņām 
viens no elementiem ir izvirzīto priekšlikumu ietekmes uz valsts un 
pašvaldību budžetiem novērtējums. 
Lai veiktu valdības solīto zaudējumu kompensāciju, būs jāievēro ne tikai 
kopējais ieņēmumu samazinājums, bet arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
politikas izmaiņu atšķirīgā ietekme dažādās teritorijās. Izsvērta un atbildīga 
lēmuma pieņemšanai par nodokļu politikas izmaiņām ir nepieciešams zināt arī 
priekšlikumu ietekmi uz ikvienu pašvaldības budžetu vidējā termiņā un par 
ieņēmumu kritumu kompensējošajiem risinājumiem, lai nodrošinātu likumā 
“Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi visā Latvijas teritorijā. 
LPS dome ierosina: 

1. Noteikt likumā, ka pašvaldību nodokļa ieņēmumi veido ne mazāk kā 
19,6% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem valstī un absolūtās summās 
ne mazāk kā iepriekšējā gadā.  

2. Noteikt turpmāk visu iedzīvotāju ienākuma nodokli par pašvaldībām 
piekrītošu 100% apmērā. Prognozētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi pašvaldību budžetā tiek 100% garantēti. 

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu pašvaldību 
budžetā nekompensēt ar lielākiem nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumiem. 

4. Trūkstošos līdzekļus pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu 
proporcijas saglabāšanai nodokļu ieņēmumos valsts konsolidētajā 
kopbudžetā nodrošināt, ieviešot ikgadēju atskaitījuma likmi no PVN, 
kura izmantojama kompensācijas nodrošināšanai. 

5. Iesniegt aprēķinus par plānoto izmaiņu fiskālo ietekmi uz pašvaldību 
kopbudžetu, kā arī prognozi ietekmes sadalījumam pa 
119 pašvaldībām. 

6. Pirms lēmuma pieņemšanas par kompensācijas mehānismu 
pašvaldībām to saskaņot ar LPS. 
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