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Ar azartspēļu nodokli apliekamais objekts ir azartspēļu organizētājs – kapitālsabiedrība, azartspēļu norises vieta un spēļu iekārtas.

Azartspēļu nodokļa likmes ir:
rulete (cilindriskā spēle) – par katru ruletes rotējošai iekārtai pievienotu spēļu galdu – 28 080 eiro (ar 2020. gada 1. janvāri);
kāršu un kauliņu spēles – par katru galdu – 28 080 eiro (ar 2020. gada 1. janvāri);
azartspēļu automāti – par katra automāta katru spēles vietu – 5172 eiro (ar 2020.gada 1.janvāri);
veiksmes spēle pa tālruni – 15% no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem;
totalizators un derības – 15% no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem;
bingo – 10% no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem;
azartspēles, kuras organizē izmantojot telekomunikācijas, neatkarīgi no spēles veida – 10% no šīs spēles organizēšanas
ieņēmumiem.
Ar izložu nodokli apliekamais objekts ir ieņēmumi no biļešu realizācijas, kuri tiek koriģēti atkarībā no laimestu fonda lieluma un
izlozes veida.

Izložu nodokļa likmes ir:
izlozes – 10%;
momentloterijas – 10%.
Azartspēļu nodevu maksā par azartspēļu – spēļu automātu spēles, bingo, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu spēles, kauliņu spēles,
totalizatora, derību un veiksmes spēles pa tālruni – organizēšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju, kā arī par azartspēļu
organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju.

Azartspēļu nodevas likmes azartspēļu organizēšanai ir:
par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu (tai skaitā par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu
organizēšana notiek arī ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību) – 427 000 eiro, par šīs azartspēļu organizēšanas
licences pārreģistrāciju – 37 000 eiro;
par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu
starpniecību (interaktīvās azartspēles), – 200 000 eiro, par šīs azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju – 37 000 eiro;
par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju, kas dod tiesības organizēt azartspēles konkrētā
azartspēļu organizēšanas vietā (kazino, spēļu zāle, bingo zāle, totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vieta), ir:
kazino – 30 000 eiro;
spēļu zālei vai bingo zālei – 4 500 eiro;

totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietai – 2 000 eiro.

Azartspēļu nodevas likmes azartspēļu pakalpojumu sniegšanai ir:
par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas
vairāk par 25 azartspēļu iekārtām (tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdiem, lototroniem), ir 400
000 eiro, par šīs azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju – 400 000 eiro;
par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas
25 vai mazāk azartspēļu iekārtas, ir 120 000 eiro, par šīs azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju – 120 000
eiro.*
* noteikta speciāla kārtība, ja azartspēļu iekārtu skaits mainās

Izložu nodevas likmes ir:
par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu:
valsts mēroga izlozēm — par katru kalendāro gadu – 14 230 eiro;
vietēja mēroga izlozēm – par katru kalendāro gadu – 720 eiro;
par valsts mēroga momentloterijām – par katru izlozi – 1000 eiro;
par vietēja mēroga momentloterijām – par katru izlozi – 720 eiro;
par vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēm – par katru izlozi – 35 eiro.
par momentloterijas jaunas biļešu sērijas izdošanu (sākot no otrās sērijas) valsts nodevas likme:
par valsts mēroga momentloteriju – 720 eiro;
par vietēja mēroga momentloteriju – 720 eiro.

Vairāk par azartspēļu un izložu nozari var uzzināt:
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas mājaslapā
Finanšu ministrijas mājaslapas sadaļā “Azartspēļu un izložu organizēšanas politika”

Normatīvie akti:
Likums “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”
Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.67 “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu
paraugiem un to aizpildīšanas kārtību”

https://www.fm.gov.lv/lv/azartspelu-un-izlozu-nodoklis-un-nodeva

