Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

IIN izpilde pašvaldību budžetos 2020.gada 1.ceturksnī
(24,08% no gada plāna)), milj. euro

*Atlikums Valsts kases IIN sadales kontā 31.03.2020 (dienas beigās): 11 850 456,41 eiro
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

IIN izpilde 2020.gada 1.ceturksnī
(valsts un pašvaldību budžetos kopā), milj. euro

Dati: Valsts kase
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IIN prognozes garantijas

Likuma «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību»
11.pants:
«11. pants. Izvērtējot faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
izpildi par iepriekšējo ceturksni salīdzinājumā ar prognozēto
atbilstoši likumā «Par valsts budžetu 2020. gadam» noteiktajam
procentuālajam sadalījumam, Ministru kabinets var pieņemt
lēmumu par kārtību un apmēru, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu prognozes neizpilde kompensējama pašvaldībām.»
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Nekustamā īpašuma nodoklis
Likuma «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību»:

«4. pants. Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā «Par nekustamā
īpašuma nodokli» noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada
ietvaros.»
«3. pants. (1) Nodokļu maksātājam, kuru skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, ir
tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt
nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem,
kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 24. pantu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības dēļ. Nodokļu
maksātājs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā
likuma spēkā stāšanās dienas iesniedz nodokļu administrācijai pamatotu
iesniegumu. Nodokļu administrācijai ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu
samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma
iesniegšanas dienas.»
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Atbalsts Covid19 krīzes skartajiem uzņēmumiem neatkarīgi no nozares
Tiesības pašvaldībām nokavēto NĪN maksājumu samaksu sadalīt termiņos
vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem
Likuma «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību» 3.pants
Ministru kabineta 26.03.2020. noteikumi Nr. 165 «Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes
skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu
samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem»

➢ NĪN maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 3 gadiem ir
tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un krīzes skartie nodokļu maksātāji:
1) kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot
ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30%;
2) kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot
ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20%, un tie atbilst vismaz
vienam no šādiem kritērijiem:
a) krīzes skartā darba devēja eksporta apjoms 2019. gadā veido 10 % no kopējā
apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 euro;
b) krīzes skartā darba devēja izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa
2019. gadā ir ne mazāka kā 800 euro;
c) ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 31.12.2019. ir vismaz 500 000 euro.
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Atbalsts Covid19 krīzes skartajiem uzņēmumiem neatkarīgi no nozares
Atbrīvojums no nomas maksas vai nomas maksas samazinājums
Likuma «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību» 13.pants
MK 02.04.2020. noteikumi Nr. 180 «Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu
sakarā ar Covid-19 izplatību»

➢ Atbrīvojums no nomas maksas vai nomas maksas samazinājums par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas izmantošanu;
➢ Pamatojums atbalsta saņemšanai: komersanta (nomnieka) iesniegums;

➢ Atbalsta termiņš: laika periods, sākot no 12.03.2020., bet ne ilgāk kā līdz dienai,
kad spēku zaudē likums «Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību»;
➢ Atbilstības kritēriji: komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības
samazinājušies vismaz par 30%; uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nodokļu parādi
pārsniedz 1000 euro; uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas
process; komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši 3 vai vairāk nomas maksas un
citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas
līgumsaistības pret iznomātāju.
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Neatbalstītais priekšlikums: tiesības pašvaldībām un pašvaldību kontrolētām
kapitālsabiedrībām samazināt atlīdzību darbiniekiem,
kuri Covid-19 izplatības dēļ atrodas dīkstāvē
Ministru kabineta 26.03.2020. noteikumi Nr. 165 12.11.punkts: VID dīkstāves pabalstu nepiešķir
valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās un to kontrolētos komersantos
nodarbinātajiem darbiniekiem.

Priekšlikumi grozījumam likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību»
14.pantā

LPS priekšlikums:
(3) Laikā, kamēr ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju
valstī sakarā ar Covid-19 izplatību, pašvaldībām un pašvaldību kontrolētajām
kapitālsabiedrībām ir tiesības darbiniekiem, kuriem ārkārtas situācijas dēļ ir
iestājusies dīkstāve (darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic
darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības),
dīkstāves periodā samazināt atlīdzību līdz 75% apmēram no mēneša bruto
darba samaksas.
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Neatbalstītais priekšlikums: tiesības pašvaldībām un pašvaldību kontrolētām
kapitālsabiedrībām samazināt atlīdzību darbiniekiem,
kuri Covid-19 izplatības dēļ atrodas dīkstāvē
FM virzītais priekšlikums uz finanšu ministra Jāņa Reira vadīto darba
grupu uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam:
(3) Ja pašvaldības un pašvaldību kontrolētās kapitālsabiedrībās sakarā ar
Covid-19 izplatību ir samazinājies darba apjoms, darbiniekam var tikt
samazināta atlīdzība līdz 75% no iepriekšējo sešu mēnešu vidējās atlīdzības
apmēra, nepiemērojot Darba likuma nosacījumus.
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas
➢ Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu» 4.46.punkts:
«4.46. noteikt, ka vienreizējos papildu valsts budžeta izdevumus, kas tieši saistīti ar
Covid-19 izplatības ierobežošanu un tā seku pārvarēšanu, pamatā nodrošina,
palielinot budžeta deficītu, savukārt attīstības projektu līdzfinansēšanai
primāri izmanto Eiropas Savienības politiku un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļus»;

➢ Ministru kabineta 31.03.2020. noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību
investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas
izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes
paplašināšanai” (pašvaldības investīciju projektus iesniedz VARAM mēneša laikā
pēc noteikumu stāšanās spēkā).
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Pašvaldību aizņemšanās iespējas
➢ LPS priekšlikumi 27.03.2020. vēstulē FM par nepieciešamību paplašināt
pašvaldību aizņemšanās iespējas Covid-19 radītās negatīvās ietekmes uz
ekonomiku mazināšanai:
1) palielināt 2020. gadam pašvaldībām paredzēto aizņēmumu kopējo
palielinājumu;
2) paredzēt, ka aizņēmumi ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla
palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu ES fondu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tiek
nodrošināti projekta kopējo izmaksu apmērā (aizņēmumu ir iespējams saņemt
arī projekta neattiecināmajām izmaksām);
3) paplašināt 2020. gadam pašvaldībām noteiktos aizņēmumu mērķus, paredzot
iespēju saņemt aizņēmumus aktuālo (nozīmīgo) infrastruktūras projektu
īstenošanai atbilstoši katras pašvaldības attīstības programmas investīciju
plānam, tai skaitā jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošu
pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vai remontdarbiem tajās.
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