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Budžeta disciplīnas ievērošana
Vispārējās valdības strukturālā bilance 2016.(-0,9)% no IKP, 2017.(1,1)% no IKP, 2018.(-1,2)% no IKP.

Vispārējās valdības budžeta bilance 2016, 2017, 2018 (-1)% no IKP
Atbildīga
fiskālā politika
(22.1)

Pašvaldībām nodrošināti finanšu resursi (aizņēmumi un galvojumi), lai
realizētu pašvaldību investīciju projektus, nodrošinot administratīvo
teritoriju attīstību atbilstoši pašvaldību izvirzītajām prioritātēm.
Pašvaldību budžeta ieņēmumu pieauguma temps pamatfunkciju
veikšanai vidējā termiņā tiek nodrošināts līdzvērtīgi valsts budžeta
ieņēmumu pieauguma tempam pamatfunkciju īstenošanai, nodrošinot
iespējas sabalansētai valsts un pašvaldību attīstībai, iedzīvotāju
interesēs.
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Budžeta disciplīnas ievērošana (2)

Valsts budžeta politika tiek īstenota ekonomiskāk un efektīvāk, izvērtējot
ministriju izdevumus pret sasniegtajiem rādītājiem.
Pastāvīga un
sistemātiska
valsts budžeta
izdevumu
pārskatīšana
(25.1)

Veikta visu ministriju budžetu bāzes izdevumu pārskatīšana, padziļināti
izvērtējot Veselības nozari, izstrādājot 2017.gada budžeta likumprojektu.
2018.gada budžeta paskaidrojumi un turpmāko gadu valsts budžeta
likumu paskaidrojumi ir pārskatāmi un sniedz sabiedrībai uztveramu
informāciju par valsts budžetu kā politikas realizācijas instrumentu.
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Līdzsvarota un paredzama nodokļu politika (1)

Vidēja termiņa
valsts nodokļu
politikas
pamatnostādnes.
(23.1)

Valsts iestāžu un
sociālo partneru
darba plāns ēnu
ekonomikas
ierobežošanai
(26.1)

2018.gadā kopējais nodokļu apjoms tuvojas 30% un 2020.gadā
iekasēto nodokļu apjoms sasniegs 1/3 no IKP.
Nodokļu plaisas rādītājs 2021.gadā sasniegs:
– 39,0% strādājošam bez apgādībā esošām ar darba algu 67%
apmērā no vidējās darba algas valstī;
– 34,0% strādājošam ar vienu apgādājamo ar darba algu 67%
apmērā no vidējās darba algas valstī.
2021.gadā Pasaules bankas pētījumā “Doing Business” Latvijai
25.vieta pēc nodokļu maksāšanas rādītāja.
Samazināts ēnu ekonomikas īpatsvars valstī no 23,6% (2015) līdz 21%
(2018).
Samazinās PVN plaisa 2016.gadā 15%, 2018.gadā 10%.
Samazinās IIN plaisa no 2016.gadā 19%, 2018.gadā 17%.
Samazinās VSAOI plaisa 2016.gadā 19,5%, 2018.gadā 17,5% (pēc VID
veiktajām prognozēm).
VID Klientu apmierinātības līmenis (pēc pētījuma rezultātiem)
2018.gadā ir ne mazāk kā 8 balles (10 baļļu skalā).

! Ēnu ekonomikas ierobežošanai jāiesaista un pasākumi jāveic arī TM, EM, IeM, SM, LM u.c..
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Līdzsvarota un paredzama nodokļu politika (2)

Izvērtēt
nekustamo
īpašumu
nodokļu
politiku
(24.2)

Apkarot
organizēto
noziedzību un
samazināt tās
ietekmi valsts
ieņēmumu un
muitas jomā
(26.1)

Samērīga NĪ nodokļa sloga nodrošināšana dzīvošanai paredzētiem
nekustamajiem īpašumiem, neskatoties uz straujām kadastrālās
vērības izmaiņām.

Mazināta organizētās noziedzības darbības aktivitāte akcīzes preču
kontrabandas jomā.
Samazinās akcīzes nodokļa plaisa cigaretēm 2016.gadā 25,5%,
2018.gadā 20,0%; degvielai 2016.gadā 9,5%, 2018.gadā 8,5% un
alkoholiskajiem dzērieniem 2016.gadā 7,5%, 2018.gadā 6,0% (pēc VID
veiktajām prognozēm).
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Līdzsvarota un paredzama nodokļu politika (3)
Pēc mediatoru īstenotajiem pasākumiem kopumā samazināsies
nākamo instanču tiesvedības procesi līdz 8%.
Mediācija nodokļu
strīdu risināšanai.
Soda naudas un
nokavējuma naudas
sistēmas
pārskatīšana.
(27.1)

Atbildības noteikšana
attiecībā uz nodokļu
nomaksu
(28.1)

Identificēt jomas, kurās ir nepieciešams mainīt noteikto soda
naudas apmēru vai aizstāt ar citiem ietekmēšanas līdzekļiem.
Noteikt aktīvās piedziņas periodu 1,5 gadus no parāda
izveidošanās un šajā brīdī apturēt nokavējuma naudas
pieaugumu labprātīgās nodokļu nomaksas veicināšanas nolūkā.

Nelegālās nodarbinātības samazināšana un pilna darba laika
uzrādīšana.
Paaugstināta darba drošība, kā arī stiprinātas darba ņēmēju
sociālo tiesību garantijas.
VID prognozējamās nodokļu plaisas apjoms VSAOI un IIN tiks
samazināts attiecīgi par 1 % gadā.
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Līdzsvarota un paredzama nodokļu politika (4)
Izvērtējums par esošās PVN
"reversās" maksāšanas
kārtības piemērošanas
efektivitāti un novērtējums
par minētās kārtības
piemērošanas
nepieciešamību citām
nozarēm.
(29.1)

Izvērtēta iespēja
paplašināt Padziļinātās
sadarbības programmas
priekšrocību klāstu

Problemātiskajās nozarēs samazinātas fiktīvo uzņēmumu
apgrozījumu summas par 30%.
Atbilstoši izvērtējuma par spēkā esošās PVN "reversās«
maksāšanas efektivitāti, ieviesta PVN "reversās" maksāšanas
kārtība citās nozarēs (2016.gadā graudkopības nozarē).

Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku pieaugums līdz
100 uzņēmumiem. Samazināts informācijas apritē iesaistīto
dalībnieku skaits.

(30.1)

Padarīsim Valsts
ieņēmumu dienesta
darbību efektīvāku,
nostiprinot iekšējās un
ārējās kontroles sistēmu.
(22.2)
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Līdzsvarota un paredzama nodokļu politika (5)
Efektivizēt parādu piedziņu
starp izpildinstitūcijām
(zvērinātiem tiesu
izpildītājiem, Valsts
ieņēmumu dienestu) un
kredītiestādēm.
(34.6)

Pilnveidot VID elektronisko
vidi, nodrošinot maksimālu
elektronisku pakalpojumu
pieejamību un elektronisku
dokumentu apriti
(35.2, 35.3)

Uzlabots
piedziņas
ātrums
automatizējot piedziņas procesu.

un

efektivitāte,

Maksājumu uzskaitē ieviests uzkrājuma princips,
vienotais konts un optimizēti darbības procesi (līdz
30.12.2018. tiks īstenoti 20% no plānotajiem projekta
pasākumiem).
Muitas informācijas sistēmas pilnveidotas atbilstoši
Savienības Muitas kodeksa un nacionālajām prasībām.
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ES fondu apguve
Līdz 2018.gada 30.oktobrim uzsākti Eiropas strukturālo un
investīciju fondu projekti vismaz 2,4 miljardu EUR apmērā.
ES fondu un citas
ārvalstu finanšu
palīdzības programmu
kvalitatīvu un ātru
uzsākšanu un sekmīgu
un savlaicīgu
īstenošanu, nodrošinot
šo programmu vadību
(55.1)

Koordinēt
EEZ/Norvēģijas
finanšu
instrumentu
Saprašanās
memorandu
sagatavošanu.
(54.1)

Nodrošināta
darbības
programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" visu starpposma rādītāju sasniegšana vismaz
85% apmērā no kopējā periodam noteiktā līdz 2018.gada
oktobra beigām.
MK apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem 4
miljardu EUR apmērā.
Ar donorvalstīm uzsāktas un noslēgtas sarunas par EEZ un
Norvēģijas finanšu instrumenta Saprašanās memorandu
un investīcijām līdz 2021.gadam, nodrošinot finansējuma
piesaisti līdz 102,1 miljoniem EUR.

! Izpildē iesaistītas visas ministrijas
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Finanšu sektora attīstība (1)
Paaugstināt
finanšu
sektora
drošību,
stiprinot
kontrolējošo institūciju spēju efektīvi novērst noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Finanšu sektora
attīstības plāns 2017.2019.gadam
(49.1; 50.1; 51.1)

Konkurētspējīgi pasākumi finansējuma pieejamības
palielināšanai tautsaimniecībai, sabalansējot kreditēšanas
attīstības tempu ar IKP izaugsmi - trīs gadu laikā pieaugot
par 10%.
Izstrādāts ietekmes novērtējums kooperatīvo krājaizdevu
sabiedrību darbības efektivitātes uzlabošanai un iesniegts
Ministru kabinetā.
Ieviesta savstarpējo aizdevumu platformu licencēšanas
sistēma, stiprinot ieguldītāju aizsardzību savstarpējo
aizdevumu platformu jomā – licencētas vairāk kā 5
platformas vidējā termiņā.
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Finanšu sektora attīstība (2)
AS «Attīstības finanšu institūcija Altum» līdz 2016.gada beigām izstrādāt un
uzsākt atbalsta programmas, kuru ietvaros līdz 2020.gada beigām tiks
nodrošināta kapitāla piesaiste uzņēmumiem 94,11 milj. euro apmērā, tai
skaitā piesaistot privātos līdzekļus 14,11 milj. eiro apmērā un ERAF līdzekļus
80 milj. eiro apmērā.

Alternatīva
finansējuma
pieejamība
(49.1; 54.1)

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmu izstrāde, piesaistot
resursus (papildu ES fondiem) no starptautiskajām finanšu institūcijām vai
kapitāla tirgū:
– nepieciešamā apjoma palielināšana par 50 miljoniem euro valsts
atbalsta programmām.
– finanšu pieejamības paaugstināšana
komersantiem par 75 miljoniem euro.
–

maziem

un

vidējiem

Finanšu pieejamības paaugstināšana lieliem investīciju projektiem
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kā nacionālajam
kontaktpunktam Latvijā sadarbībai ar Eiropas investīciju konsultāciju
centru nodrošinot konsultācijas par līdzekļu piesaisti lielu investīciju
projektu (virs 50 mlj. eiro) realizācijai no Eiropas Investīciju bankas
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros.
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Valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana
Palielināts atsavināšanai virzāmo valsts nekustamo īpašumu skaits par
10% gadā pret 2015.gada rādītāju (56 objekti), sasniegta valsts budžetā
no valsts nī nekustamo īpašumu atsavināšanas ieskaitāmā summa EUR
6 milj. apmērā. (kopā par 2016.gadu un 2017.gadu).
Valsts
nekustamo
īpašumu
efektīva
izmantošana
un
apsaimnieko
šana (19.1)

Samazināts Finanšu ministrijas valdījumā esošo vidi degradējošo būvju
skaits par 10% (šobrīd 203 būves), izvērtējot turpmāko rīcību:
- atsavināt;
- nojaukt;
- iekonservēt;
- atjaunot.
Pilnveidots publiskas personas zemes nomas normatīvais regulējums,
pārskatot apbūvēta publiskas personas zemesgabala nomas maksas
apmēru, pakāpeniski trīs gadu periodā (2017.-2019.g) palielinot nomas
maksu līdz 4,5% no zemesgabalu kadastrālās vērības gadā (šobrīd
1,5%).

! Jāiesaista citas valsts pārvaldes iestādes (t.sk. AIM, ĀM, IEM, IZM, LM, SAM, ZM, VARAM, VM), kas veic valsts
nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un ir atbildīgas par savā valdījumā esošo vidi degradējušo objektu (būvju)
sakārtošanu.
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