Nodokļu reforma
2017.gada 3.maijs

Valsts Nodokļu politikas pamatnostādņu saturs

•

Š.g. 19.aprīlī «Valsts Nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam» projekts nosūtīts saskaņošanai
ministrijām un sadarbības un sociālajiem partneriem. Š.g. 2.maijā iesniegts MK.

•

Projekts sastāv no:
1) «Valsts Nodokļu politikas pamatnostādņu projekts 2018.-2021.gadam»;
2) «Valsts Nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam” projekta pielikums “Esošās situācijas
apraksts” – 313 lpp.;
3) Valsts Nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam” pielikuma “Esošās situācijas
apraksts” 1.pielikums;
4) Valsts Nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam” pielikuma “Esošās situācijas
apraksts” 2.pielikums;
5) Ministru kabineta sēdes rīkojuma projekts.
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē 28.04.2017 konceptuāli atbalstīja
nodokļu pamatnostādnes un visus kompensējošos pasākumus

Atbalstītais kompleksais risinājums
IIN darbaspēkam

UIN

IIN no saimnieciskās
darbības, kapitāla,
ārvalstu dividendēm

23%

15% + 10%

10 % vai 15%

VSAOI griesti + Solidaritātes
nodoklis

20%

VSAOI griesti 95 100 euro
gadā, ar īstermiņa pabalstu
ierobežošanu virs 55 000 euro

20% (23% virs 45 000 euro
gadā) un diferencēts
neapliekamais minimums līdz
250 euro (zem 1000/1100
euro atalgojumam)
AAP 250
Pensionāra NM 250/270/300
Legālajiem
uzņēmējiem
atbalsts algu
pieaugumu
sabalansēt ar
produktivitāti

Motivēt mazo
algu
saņēmējus
pieprasīt
legalizēt to
ieņēmumus

0% (reinvestējot peļņu) vai 20%
(sadalot peļņu)

Atbalstīt naudas
plūsmu
investīciju
veikšanai

Noņemt
motivāciju slēpt
peļņu.
Samazināt
«dividenžu
aplokšņu algu»
izdevīgumu

Vienkāršot.
Veicināt VSAOI
iemaksas

Izlīdzināt likmes
dažādiem
ienākumu
gūšanas veidiem

VSAOI

Solidaritātes
nodokļa
reformēšana

Legalizējoties
mazo algu
saņēmējiem,
pilnvērtīgāk
darbosies
sociālā
3
apdrošināšana

Kompensējošie nodokļu un nodokļu administrēšanas
pasākumi
Pievienotās vērtības nodoklis:
nodokļa likmes netiek mainītas

Akcīzes nodokļa likmju
paaugstināšana, saglabājot reģionālo
konkurētspēju

Pārējie nodokļi

Pārējie pasākumi
2017.05.03.

•PVN reversās kārtības paplašināšana(būvmateriāli, sadzīves tehnika,
metālizstrādājumi);
•PVN reģistrācijas sliekšņa samazināšana līdz 40 000 euro;
•PVN darījumu atšifrēšanas sliekšņa samazināšana PVN deklarācijās (līdz 150 euro)

•Akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana alkoholiskajiem dzērieniem un alum;
•Akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana degvielai;
•Akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana tabakas izstrādājumiem

•Nekustamā īpašuma nodokļa sakārtošana (kļūdu labošana, nepaaugstinot nodokli)
•TEN maksāšanas kārtības saglabāšana
•Azartspēļu nodokļa likmju paaugstināšana
•IIN attaisnoto izdevumu pārskatīšana

•īstenot ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumus
•īstenot nodokļu administrēšanas pasākumus
•pilnveidot piedziņas procesus un sodu politikas
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē saskaņotie jautājumi

Noteikt šādus limitus IIN attaisnotajiem izdevumiem:
• Kopējiem attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem (t.sk.
bērnu interešu izglītības), ziedojumiem, kā arī ziedojumiem politiskajām partijām:
 maksimālais apmērs – EUR 600 gadā (par sevi un katru savu ģimenes locekli)), bet ne vairāk kā
50% no taksācijas gada apliekamā ienākuma,
 nodrošināt iespēju neizmantotos attaisnotos izdevumus pārnest uz nākamajiem trīs taksācijas
gadiem (paplašināts salīdzinājumā ar iepriekšējiem lēmumiem);
 atļaut attaisnoto izdevumu atgūšanu par personām ar I. un II. grupas invaliditāti – brāļiem un
māsām, ja tiem nav laulātā un nodokļa maksātājs ir tam vienīgais radinieks (paplašināts
salīdzinājumā ar iepriekšējiem lēmumiem).
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē saskaņotie jautājumi

• Attaisnotajiem izdevumiem par iemaksām privātajos pensiju fondos un
dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) prēmiju maksājumiem:
 maksimālais apmērs - EUR 4 000 gadā, bet ne vairāk kā 10% no gada apliekamā
ienākuma (palielināts salīdzinājumā ar iepriekšējiem lēmumiem);
 pārveidot attaisnoto izdevumu piemērošanas nosacījumus (vienlaikus nosakot pārejas
noteikumus uz jau noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem un iemaksām
privātajos pensiju fondos):
 pagarinot dzīvības apdrošināšanas līguma (ar līdzekļu uzkrāšanu) periodu un
nodrošināt apdrošināšanas prēmiju maksājumu regularitāti;
 pagarināt veikto iemaksu turēšanas periodu privātajos pensiju fondos.
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē saskaņotie jautājumi

UIN atlaide ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām (SLO),
ieviešot jauno modeli ar atlikto UIN maksājumu līdz peļņas sadalei
(nodokļu maksātājiem, kuri pārskata gadā izmaksā dividendes;
pārējiem nodokļu maksātājiem – atbilstoši iepriekšējiem padomes
lēmumiem):
 ar UIN neaplikt ziedoto summu, kas nepārsniedz 10% no iepriekšējā pārskata
gada peļņas; vai
 ar UIN neaplikt ziedoto summu, kas nepārsniedz 3% no iepriekšējā pārskata gadā
izmaksātā darba algu apmēra; vai
 pārskata gadā aprēķināto UIN par aprēķinātajām dividendēm var samazināt noteiktā procentuālā apmērā (no UIN un ziedojuma);
 piemērotais UIN atvieglojums par ziedojumiem nav dublējams
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē saskaņotie jautājumi

• Precizēta PVN reversās maksāšanas kārtības ietekme
 Pārskatīta PVN reversās maksāšanas kārtības paplašināšanas ietekme, aptverot sadzīves
elektrotehnikas, būvmateriālu un metāla izstrādājumu tirdzniecību, precizējot kopējo ietekmi
uz 63,4 milj. euro. (tajā skaitā, PVN 39 milj. euro, darbaspēka nodokļi 24.4 milj. euro) un
attiecīgi samazinot plānoto ieņēmumu apjomu sadaļā “Ēnu ekonomikas apkarošanas
pasākumi”
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē saskaņotie jautājumi
Noteikt pienākumu veikt iemaksas 3.pensiju līmenī šādos gadījumos:
• Saimnieciskās darbības ienākumi VSAOI iemaksu likmi un objektu, ja tie:
 nepārsniedz 430 euro mēnesī - veic iemaksas privātajā pensiju fondā (3.pensiju līmenis)
vismaz 5% apmērā no apliekamā ienākuma;
 pārsniedz 430 euro mēnesī – nosaka līdzšinējā kārtībā; t.i., brīvi noteikts iemaksu objekts, bet
ne mazāks kā vismaz minimālās algas apmērā un likme – līdzšinējā (atkarībā no
pašnodarbinātās personas statusa) bet par starpību starp brīvi izraudzīto iemaksu objektu un
faktisko saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu maksā VSAOI 5% apmērā (pensijas
apdrošināšanai).

• Autoratlīdzību saņēmējiem papildus esošajam VSAOI modelim (nesamazinot esošo
sociālo nodrošinājumu) noteikt autoratlīdzībām 5% VSAOI likmi no izmaksātāja
līdzekļiem (pensiju apdrošināšanai), ko ietur izmaksas brīdī.
 autoratlīdzība ir mazāka par 430 euro mēnesī, novirza uz 3.pensiju līmeni;
 autoratlīdzība pārsniedz 430 euro mēnesī, ieturētā summa tiek novirzīta uz 1.un 2. pensiju
līmenim.
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē saskaņotie jautājumi

• Lauksaimniecības nozares IIN saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma
noteikšana:
 saimnieciskās darbības izdevumos atļauts iekļaut maksimāli 80% no saimnieciskās
darbības ieņēmumiem;
 lai nodrošinātu ar apliekamā ienākuma samazināšanu lauksaimniekiem, saimnieciskās
darbības izdevumu maksimālā apmēra (80%) noteikšanas mērķim ieņēmumos ņem vērā
arī ar ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai;
 par citiem nozarei būtiskiem jautājumiem turpināt darbu likumprojektu izstrādes stadijā
un budžeta procesā.
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē saskaņotie jautājumi

• UIN regulējuma izstrādes laikā, nodrošinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju,
īpaši pievērst uzmanību šādu jautājumu risināšanai:
 holdingu jautājums (saglabāšana);
 nodokļa nepiemērošana uzkrājumu fondiem (attiecībā uz Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas uzraudzībā esošiem fondiem);
 pārejas normu veidošana attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti: atliktie nodokļu
maksājumi, nodokļa pagaidu atšķirības.
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NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē saskaņotie jautājumi

• Pašvaldību kompensācija 19.5%
 Lai vidējā termiņā saglabātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetos to funkciju īstenošanai
un uzņemto saistību izpildei, Finanšu ministrija nodokļu reformas ietekmes uz pašvaldību budžetiem
kompensēšanai ir izstrādājusi īpašu mehānismu, paredzot piešķirt pašvaldībām speciālu dotāciju.
Speciālās dotācijas apmērs tiks aprēķināts tādā apmērā, lai pašvaldību kopējie nodokļu ieņēmumi kopā
ar speciālo dotāciju veidotu 19,5% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Minētais procentuālais
apmērs noteikts, ņemot vērā pēdējo piecu gadu laikā pašvaldību nodokļu ieņēmumu vidējo faktisko
īpatsvaru kopbudžeta nodokļu ieņēmumos, neskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā.
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Pieņemt zināšanai, ka Latvija ir saņēmusi atkāpi no Vidēja termiņa mērķa
(VTM), tādējādi nodrošinot papildu finansējumu veselības nozarei
dalībvalstis, kuras izpilda noteiktus kritērijus, var saņemt
atkāpi no VTM, ja tiek veiktas strukturālas reformas ar
pozitīvu ilgtermiņa ietekmi uz publiskajām finansēm un
izaugsmi

Regulas nr.
1175/2011
5.panta 1.punkts

2016. gada Stabilitātes programmā Latvija ir pieprasījusi
atkāpi no VTM, ņemot vērā īstenotās un turpmāk
plānotās reformas veselības nozarē

Valstu specifiskās
rekomendācijas
2016

Latvijai atkāpe ir piešķirta ar nosacījumu, ka tiek
pienācīgi īstenotas solītās reformas, ko uzraudzīs Eiropas
pusgada ietvaros
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atkāpes apmērs ir attiecīgi 0,1% no IKP 2017.gadā,
plānotas: 0,4% no IKP 2018.gadā un 0,5% no IKP
2019.gadā.
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Saeimas darba kalendāra iespējamais projekts

•
•
•
•
•
•
•

19.06. Saeimā saņemti visi reformas likumprojekti
20.06. vai 21.06. Saeimas ārkārtas sēde likumprojektu nodošanai budžeta komisijai
26.06. un 27.06. Budžeta komisijas sēdes 1. lasījums likumprojektiem
29.06. ārkārtas plenārsēde 1. lasījums likumprojektiem
06.07. priekšlikumu iesniegšanas termiņš
10.07.-11.07. Budžeta komisijas sēdes 2. lasījums likumprojektiem
12.07. ārkārtas plenārsēde 2. lasījums likumprojektiem
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Paldies par uzmanību!
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