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ieņēmumu tiek ieskaitīta valsts fondēto pensiju shēmā

No 2018.gada valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas daļa 1% apmērā ir maksājums veselības aprūpes finansēšanai, kas tiek
ieskaitīta valsts pamatbudžetā, bet 34,09% - maksājums sociālajai apdrošināšanai valsts speciālajā budžetā.
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muitas nodokļa kopējiem ieņēmumiem 80% tiek ieskaitīti Eiropas Savienības budžetā

3Reizi

ceturksnī MUN tiek sadalīts IIN, VSAOI, UIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontos, atbilstoši nodokļa maksātāja

uzņēmējdarbības formai
4Spēkā

no 01.01.2016. 2018.gadā solidaritātes nodokli sāk piemērot virs 55 000 euro gada ienākuma, 2019. un 2020.gadā – virs

62 800 euro gada ienākuma. Līdz 31.12.2017. solidaritātes nodoklis 100% apjomā tika ieskaitīts speciālajā budžetā un pēc trīs
mēnešiem pārskaitīts uz valsts pamatbudžetu
52018.gadā

papildus 6 procentpunkti solidaritātes nodokļa maksājuma tika ieskaitīta valsts fondēto pensiju shēmā, ja persona bija

fondētās pensiju shēmas dalībnieks. Ja nebija fondētās pensiju shēmas dalībnieks, tad šie 6 procentpunkti tika pārskaitīti privātā
pensiju fonda pensiju plānā papildus noteiktajiem 4 procentpunkti (kopā 10 procentpunktu apmērā), kas no 2019.gada ir atcelti.
2019.gadā 14 procentpunkti tiek ieskaitīti valsts pensiju speciālajā budžetā, kas tiek reģistrēti nodokļa maksātāja personīgajā kontā
saskaņā ar likumu «Par valsts pensijām» (2018.gadā 13,59 procentpunkti tika ieskaitīti valsts pensiju speciālajā budžetā).
Avots: FM dati

https://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu-ienemumu-sadalijums-pa-budzetiem-procentos-no-kopejiem-nodoklu-ienemumiem2020gada

