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Uz TAP VSS-90 

 

Finanšu ministrijai 

 

Par likumprojektu "Grozījumi likumā  

"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) informē, ka ir iepazinusies ar 

likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (tālāk 

Likumprojekts) un izsaka sekojošus iebildumus.  

1. Ministru kabineta 26.09.2017. gada sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 48 

44§) “Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” 

3.2. punktā noteikts: regulāri iesniedzamās nodokļu deklarācijas un 

numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācija 

nodokļu administrācijai iesniedzamas pirms nodokļu un valsts nodevas 

par numerācijas lietošanas tiesībām maksāšanas gala termiņa, nodokļu 

deklarācijas un numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas 

deklarācijas iesniegšanas termiņu nosakot ne mazāk kā trīs dienas pirms 

vienotā nodokļu un numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts 

nodevas maksāšanas gala termiņa iestāšanās. 

Ne Likumprojektā, ne tā anotācija nav īpaši atrunāts termiņš, kādā no 

2021. gada Valsts ieņēmumu dienestā (VID) būtu iesniedzama iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa (IIN) deklarācija (“Ziņojums par valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba 

ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska 

valsts nodevu pārskata mēnesī” atbilstoši Ministru kabineta 07.09.2010. 

noteikumiem Nr.827), no kā izriet, ka IIN vienotajā nodokļu kontā 

iemaksājams līdz ienākuma izmaksas mēneša 20.datumam (ja darba 

samaksa tiek izmaksāta no mēneša 1.datuma līdz 16.datumam) vai 

ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 20.datumam (ja darba 

samaksa tiek izmaksāta no mēneša 17.datuma līdz mēneša pēdējam 

datumam).  

LPS uzskata, ka, tāpat kā citu nodokļu likumos, arī likumā “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir skaidri un precīzi jānosaka termiņš, kādā 

VID iesniedzama nodokļa deklarācija. LPS priekšlikums būtu termiņu 

noteikt šādu: 15 dienas pēc pārskata mēneša beigām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam papildināt likumprojekta 6. pantu, 

kas paredz grozīt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17. pantu, ar 

jaunu daļu šādā redakcijā: 
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“[3.1] Darba devējs (ienākuma izmaksātājs) ziņojumu par pārskata mēnesī 

ieturēto algas nodokli no darba ņēmējam izmaksātajiem darba 

ienākumiem pārskata mēnesī iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 

15 dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām. Šis nosacījums neattiecas uz 

mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.” 

Tā kā ziņas par ieturēto iedzīvotāju ienākumi nodokli tiek norādītas 

“Ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un 

uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”, kas iesniedzams 

atbilstoši Ministru kabineta 07.09.2010. noteikumiem Nr.827, tad arī 

attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 

uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nosakāms, ka attiecīgais ziņojums 

Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzams 15 dienu laikā pēc pārskata 

mēneša beigām.  

2. Finanšu ministrijas piedāvātā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

17. panta (5) daļas jaunā redakcija būtiski maina IIN plūsmu pašvaldību 

budžetos. Piemēram, no janvāra darba algas ieturētais IIN, ja darba alga 

tiek izmaksāta februārī pēc 16.datuma, vienotajā nodokļu kontā var tikt 

iemaksāts tikai 23. martā, līdz ar to pašvaldību budžetos šie IIN ieņēmumi 

var nonākt tikai marta beigās, tātad ar būtisku nobīdi. Turklāt, ņemot vērā, 

ka visiem nodokļu maksātājiem noteikts viens IIN nomaksas termiņš – 

23.datums, pastāv iespēja, ka vairums darba devēju ieturēto IIN vienotajā 

nodokļu kontā arī iemaksā šajā datumā. Līdz ar to pastāv risks, ka 

nevienmērīga IIN plūsma veidosies ne tikai gada sākumā, bet visa gada 

garumā.  

Lai nodrošinātu IIN (pašvaldību galvenā nodokļu ieņēmumu avota) 

prognozējamību un stabilitāti, lūdzam  

2.1. papildināt Likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:  

“Papildināt 26. pantu ar jaunu 1.1 daļu šādā redakcijā:  

1.1 Pašvaldību budžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

ieņēmumu daļas prognozētais apjoms absolūtās summās kārtējam 

budžeta gadam tiek garantēts 100 procentu apmērā ar valsts budžeta 

ieņēmumiem.” 

2.2. Likumprojektam pievienot Ministru kabineta protokollēmuma 

projektu, kurā uzdot Finanšu ministrijai 

a) nodrošināt vienmērīgu un stabilu IIN ieņēmumu plūsmu 

pašvaldību budžetos atbilstoši nodokļa ieņēmumu plānam vismaz 

laika periodā 2021.–2023. gads, IIN ieņēmumu prognozes neizpildes 

gadījumā iztrūkumu pašvaldībām kompensējot no valsts 

pamatbudžeta nodokļu ieņēmumiem (valstij piekritīgās IIN 

ieņēmumu daļas vai no citu nodokļu ieņēmumiem); 

b) sagatavot grozījumu “Likumā par budžetu un finanšu vadību”, 

papildinot likuma 42. pantu “Pašvaldību tiesības uz ieņēmumiem” ar 

jaunu daļu šādā redakcijā: 
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“(11) Pieņemot gadskārtējo valsts budžeta likumu, pašvaldību 

budžetu nodokļu ieņēmumi nākamajam saimnieciskajam gadam nav 

mazāki par 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts 

pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai.” 

 

 

 

 

Priekšsēdis Gints Kaminskis 
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Lāsma Ūbele, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  

67326633, 29539035, Lasma.ubele@lps.lv 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

 

 


