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Nodokļu reformas nepieciešamība
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NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP 
izaugsme vismaz 5% apjomā

Valdības rīcības plāns: samazināt 
ienākumu nevienlīdzību 

strādājošiem

Valdības rīcības plāns: 2018.gadā 
kopējais nodokļu ieņēmumu 

apjoms tuvojas 30% no IKP

Valdības rīcības plāns: pieaug VID 
darbības efektivitāte.

Valdības rīcības plāns: samazināt 
nodokļu plaisu; samazināt ēnu 
ekonomikas apjomu pret IKP
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Nodokļu 
reforma

Darbaspēka 
nodokļu 
reforma

(IIN, VSAOI un 
solidaritātes 

nodoklis)

Uzņēmumu 
ienākuma 
nodokļa 
reforma

Ēnu 
ekonomikas 
apkarošanas 

pasākumi

Kompensē-
jošie

pasākumi

Nodokļu 
administrē-

šanas
pilnveidošana

Nodokļu politikas izmaiņas - komplekss 
risinājums

Cieša sadarbība ar sociālajiem 
partneriem (LDDK, LBAS), 

uzņēmēju organizācijām (LTRK 
u.c.), pētniekiem (Certus u.c.)

Starptautiskā ekspertīze –
Pasaules Bankas pētījums, 
OECD, EK rekomendācijas

Pilnvērtīgas politiskas debates 
un reformas apstiprināšana MK 

un Saeimā
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•Likums "Atbalsts nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un 
soda naudas dzēšanai"

•Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā
•Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
•Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un 

uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā
•Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”
•Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"
•Grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām»
•Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
•Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
•Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
•Grozījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu»

Nodokļu reformas likumprojekti
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Baltijas valstu nodokļu salīdzinājums 2018.gadā

Latvija Igaunija Lietuva

Minimālā darba alga, euro mēnesī 430 500 400
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nodokļa likme 20% 23% 31,4%
20% 15%

Ienākumam, euro gadā Līdz 
20 004

20 004-
55 000

Virs 
55 000

Neapliekamais minimums, euro 
mēnesī

200 
(2019.gadā – 230; 
2020.gadā - 250)

500 380

Ienākumam, euro mēnesī Līdz 440 (nepiemēro no 1000 -
2018.gadā;1100 – 2019.gadā un 

1200 – 2020.gadā) 

Līdz 1200
(nepiemēro 
virs 2100) 

Līdz 400
(nepiemēro 
virs 1160) 

Atvieglojums par apgādībā esošām 
personām, euro mēnesī

200 
(2019.gadā – 230; 
2020.gadā - 250)

154
(piemēro no 
otrā bērna)

0
(no 2018.g. 
aizstāts ar 

ĢVP)

Valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu likme, tai skaitā: 35,09% 37,4% 40,2%

Darba devēja 24,09% 33,8% 31,2%

Darba ņēmēja 11% 3,6% 9,0%

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 20% (20/80) 20%
(20/80) 15%
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Atalgojuma* pieaugums liecina par sekmīgu 
reformas ieviešanu

* bruto alga, ieskaitot nepilna laika nodarbinātos

Algu grupa 2017 1.pusg. 2018 1.pusg. % izmaiņas

0,01-430 208 176 156 597 -24,8%

430,01-800 226 629 249 110 9,9%

800,01-1500 222 538 241 376 8,5%

1500,01- 100 737 122 780 21,9%

• par 24,8% samazinājies darbinieku skaits, kas saņem algu līdz 430 EUR,
kas liecina par pozitīvu atdevi arī no tādiem nodokļu reformas
pasākumiem kā ēnu ekonomikas mazināšana un nodokļu
administrēšanas uzlabošana

• vienlaikus pieaug darbinieku skaits augstākās algu grupās

7
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Nodokļu ieņēmumi
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Valsts budžetā* Pašvaldību budžetā* Nodokļu ieņēmumi** % no IKP

+650,5
+332,1

+498,3

Prognoze

*neskaitot iemaksas fondēto pensiju shēmā un 3.pensiju līmenī
**ieskaitot iemaksas fondēto pensiju shēmā
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Makroekonomiskās attīstības prognozes
(Septembris, 2018)

Datu avots: CSP, FM prognozes

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prognoze

Iekšzemes kopprodukts (IKP), 
milj. euro 24926 26857 28852 30639 32410 34184

pieaugums faktiskajās cenās , % 2.5 7.7 7.4 6.2 5.8 5.5
pieaugums salīdzināmās cenās, % 2.2 4.5 4.2 3.0 3.0 2.9

IKP deflators, izmaiņas % 0.3 3.1 3.1 3.1 2.7 2.5

PCI (gads pret gadu), % 0.2 2.9 2.5 2.5 2.2 2.1

Tautsaimniecībā nodarbināto 
mēneša vidējā bruto darba samaksa, euro 859 926 1003 1063 1121 1178

pieaugums faktiskajās cenās, % 5.0 7.8 8.3 6.0 5.5 5.0
pieaugums salīdzināmās cenās, % 4.8 4.7 5.7 3.4 3.2 2.8

Nodarbinātība, tūkst. iedzīvotāju
(atbilstoši darbaspēka apsekojumiem) 893 895 906 906 906 905

pieaugums, % -0.3 0.2 1.2 0.1 0.0 -0.1
Bezdarba līmenis (gada vidējais), 
% no ekon. aktīviem iedzīvotājiem 9.6 8.7 7.7 7.4 7.0 6.8
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Kas stājas 
spēkā 

2019.gadā!

Svarīgākie 
plānotie 

darbi 
2019.gadā!
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Grāmatvedības noteikumu pilnveidošana saistībā ar jauno nodokļu 
režīmu

Paplašināta Gada pārskatu sagatavošana saskaņā ar  SGS prasībām

Jauns Grāmatvedības likums

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanas ieviešana

Eiropas elektroniskais rēķins

Grāmatvedības politikas aktualitātes
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• 2018.gada 1.janvārī stājās spēkā 15. Starptautiskais
finanšu pārskatu standarts (SFPS) “Ieņēmumi no līgumiem
ar klientiem”

• Ar 2019.gada 1.janvāri stājas spēkā 16. Starptautiskais
finanšu pārskatu standarts (SFPS) “Noma”

Atbilstoši šiem standartiem tiks pārskatīti un precizēti Ministru
kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.775 “Gada pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
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• Grozījumi publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvajos aktos

• stājas spēkā 2019.gada 18.aprīlī
(pamatojums-Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīvas 2014/55/ES par elektroniskajiem
rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās)

• elektroniskais rēķins – rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to
automātiski un elektroniski apstrādāt

• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem elektroniskos rēķinus, kas atbilst Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī Eiropas Komisijas publicētajam publiskajos iepirkumos izmantojamam Eiropas elektronisko rēķinu
standartam, kurā ietverti Ministru kabineta noteikumos noteiktie elektronisko rēķinu pamatelementi

 Šobrīd paredzēts, ka piegādātajam ir brīva izvēle izvēlēties rēķina iesniegšanas veidu, papīra formā vai
elektroniskā formātā, savukārt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums pieņemt piegādātāja
izrakstītos rēķinus neatkarīgi no tā izrakstītā formāta.

 Izveidota darba grupa, kas izvērtē iespēju elektroniskos rēķinus padarīt obligāti izmantojamus nākotnē arī
plašākam darījumu un personu lokam

Elektroniskais rēķins
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Tiešo nodokļu politikas aktualitātes (1)

Uzņēmumu 
ienākuma 
nodoklis

• ES prasību pārņemšana (ATAD) 
• Atvieglojumu ziedotājiem izvērtējums
• u.c.

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis

• Neapliekamā minimuma un atvieglojumu palielinājums
• IIN sliekšņa izmaiņas
• Precizēts ienākuma no kriptovalūtas IIN regulējums
• Turpinās jauna IIN likuma izstrāde 
• u.c

Solidaritātes 
nodoklis

• Satversmes tiesas lēmuma izpilde par nodokļa likmju vienādošanu
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Tiešo nodokļu politikas aktualitātes (2)

Mikrouzņēmumu
nodoklis

• MUN režims tikai vienā uzņēmumā  - ja MUN ir nodarbināta persona, kura paralēli ir cita 
MUN darbinieks (arī īpašnieks), tad abi MUN maksā palielinātu MUN likmi par 2% punktiem 
par katru šādu MUN darbinieku, zaudējot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar 
nākamo taksācijas periodu

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

iemaksas

•Jauns maksimālais iemaksu apjoms 62800 eiro gadā

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis

•Jauna kadastrālo vērtību (NĪN bāze) metodika un atbilstošas NĪN politikas izmaiņas
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Netiešo nodokļu politikas aktualitātes

Akcīzes nodoklis

• Likmju izmaiņas – tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, 
naftas produktiem (2020) 

• Aprites noteikumu pilnveidošana

Pievienotās 
vērtības nodoklis

•Viennozīmīgs PVN piemērošanas tiesisko regulējumu darījumos ar apbūves tiesībām
•ES direktīvu pārņemšana:

•PVN tiesisko regulējumu vaučeriem
•attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un 

preču tālpārdošanā regulējumu
•ES Tiesas lēmumu pārņemšana par atbrīvojuma piemērošanu izmaksu pārdales grupas 

ietvaros veiktajiem darījumiem
•Normas, kuras vērstas uz ēnu ekonomikas mazināšanu
•Apgrieztās maksāšanas kārtība
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Baltijas valstu netiešo nodokļu salīdzinājums 2018.gadā

Latvija Igaunija Lietuva

Akcīzes nodokļa likmes 
Bezsvina benzīns, euro par 1000 litriem 476

(2020.g. – 509) 563 434,43

Dīzeļdegviela, euro par 1000 litriem 372
(2020.g. – 414) 493 347

Cigaretes: 
- specifiskā likme, euro par 1000 gabaliem 74,6

(2020.g. – 78,7)
69,5

(2019.g. – 77,5;
2020.g. – 86,5)

59,0

- % no maksimālās mazumt. cenas 20% 30% 25%

Alus, par katru spirta tilp. % 6,80
(2019.g. - 7,40;
2020.g. - 8,10)

16,92
(2019.g. – 18,61;
2020.g. – 20,47)

7,11

Stiprie alkoholiskie dzērieni, par 100 litriem 
absolūtā spirta 

1670
(2019.g. -1840;
2020.g. – 2025)

2508
(2019.g. - 2759;
2020.g. - 3035)

1665,04

Pievienotās vērtības nodoklis

Pamatlikme 21% 20% 21%
Samazinātās likmes 5/12% 9% 5/9%
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Ar 2019.gada 1.janvāri stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā
piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa
likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum”, kas jaunā redakcijā izsaka
pašreiz spēkā esošos Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumus Nr.956.
Ministru kabineta noteikumi saglabās pašreizējo kārtību kādā, komersantiem, kas ražo
alu, izsniedz sertifikātu, kas apliecina patstāvīgās mazās alus darītavas statusu vai
atsaka, vai anulē patstāvīgās mazās alus darītavas statusu un piemēro likumā noteikto
samazināto akcīzes nodokļa likmi.
Ministru kabineta noteikumos ir ietverta norma, kas paredz iespēju, piemērot likumā
noteikto samazināto akcīzes nodokļa likmi par kalendāra gadā mazajā alus darītavā
saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitru alus, kas nodoti patēriņam Latvijas
Republikā.

Akcīzes preču aprite (I)
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Ar 2019.gada 1.februāri stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā
komersanti iegūst tiesības izveidot apvienoto noliktavu”, kas jaunā redakcijā izsaka
pašreiz spēkā esošos Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumus Nr.705.
Ar Ministru kabineta noteikumiem tiek noteikts ka:
- darbības apvienotajā noliktavā varēs veikt ne tikai ar fasētām precēm, bet arī ar naftas
produktiem;
- tiesības izveidot apvienoto noliktavu ir nodokļu maksātājiem, kurš vismaz vienu gadu ir
veicis darbības atbilstoši izsniegtajai akcīzes preču noliktavas licencei vai muitas
noliktavas atļaujai, vai atļaujai preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai, vai darbībai
ar precēm brīvajā zonā;
- veicot darbības ar naftas produktiem, nepieciešams rezervuārus, kuros uzglabā
preces, aprīkot ar elektroniskām un automatizētām naftas produktu daudzuma
mērīšanas iekārtām, kuras nodrošina vēsturisko datu saglabāšanu pēc katras darbības
ar precēm.

Akcīzes preču aprite (II)
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Normas, kurām būtu jāstājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri:
• noteikt viennozīmīgu PVN piemērošanas tiesisko regulējumu darījumos

ar apbūves tiesībām, proti, noteiktu PVN piemērošanas nosacījumus
darījumos ar apbūves tiesībām, lai būvētu ēkas vai cita veida būves uz
citai personai piederošas zemes;

• pārņemt Padomes 2016.gada 27.jūnija direktīvu 2016/1065/ES, ar ko
attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza Direktīvu
2006/112/EK, lai nodrošinātu PVN tiesisko regulējumu vaučeriem, kas
stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī;

• pārņemt Padomes 2017.gada 5.decembra direktīvas 2017/2455/ES,
ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvas 2009/132/EK
attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām
pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā regulējumu, kas stājas
spēkā 2019.gada 1.janvārī;

Plānotās izmaiņas PVN jomā (I) 
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• precizēt Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.4 pantā noteikto
atbilstoši Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko Latvijai atļauj ieviest
īpašu pasākumu, atkāpjoties no Padomes 2006.gada 28.novembra
direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa
sistēmu 193.panta, lai piemērotu apgriezto jeb reverso PVN
maksāšanas kārtību melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādei;

• precizēt Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta regulējumu par
PVN atbrīvojuma piemērošanu izmaksu pārdales grupas ietvaros
veiktajiem darījumiem, ievērojot Eiropas Savienības Tiesas sprieduma
lietā C-326/15 DNB Banka nolemto;

• precizēt un padarīt nepārprotamu Pievienotās vērtības nodokļa likuma
77.pantā noteikto attiecībā uz apgrozījuma sliekšņa vērtību reģistrācijai
Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā.

Plānotās izmaiņas PVN jomā (II) 
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Normas, kuras vērstas uz ēnu ekonomikas mazināšanu:

• noteikt Valsts ieņēmumu dienesta tiesības izslēgt reģistrētu PVN
maksātāju no Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistra, ja tas
iepriekšējos vismaz sešus kalendāra mēnešus PVN deklarācijā nav
uzrādījis ar PVN apliekamus darījumus vai darījumus, lai īstenotu
priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības;

• noteikt Valsts ieņēmumu dienesta tiesības izslēgt reģistrētu PVN
maksātāju no Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistra, ja
reģistrēts PVN maksātājs iepriekšējos vismaz sešus kalendāra
mēnešus PVN deklarācijā nav uzrādījis ar PVN apliekamus darījumus
un veic visu amatpersonu maiņu;

Plānotās izmaiņas PVN jomā (III) 
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• noteikt Valsts ieņēmumu dienesta tiesības izslēgt reģistrētu PVN
maksātāju no Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistra, ja
reģistrēts PVN maksātājs veic visu amatpersonu maiņu uz citu valstu
personām;

• noteikt stingrākus kritērijus īpašā PVN režīma preču importa darījumos
atļaujas iegūšanai;

• atteikties no PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniegšanas ar
2020.gada 1.janvāri;

• paredzēt atbildību, ja reģistrēts PVN maksātājs nesniedz Valsts
ieņēmumu dienestam nodokļu administrācijas kontrolei (novērošanai)
nepieciešamo informāciju par darījuma norises vietu un laiku.

Plānotās izmaiņas PVN jomā (IV) 
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PVN samazinātā likme LV raksturīgajiem 
augļiem, dārzeņiem

•PVN maksātāju skaita pieaugums
•Apgrozījuma pieaugums
•Patēriņa palielinājums
•Atalgojuma pieaugums

Mērķis

•2018-2020Darbības termiņš

•Likuma ieviešanas novērtētā ietekme -6 milj. euro gadā
•1.pusgada darbības rezultāts liecina, ka lauksaimniecības 

nozares* deklarētā budžetā iemaksājamā PVN 
samazinājuma ietekme ir -3,4 milj. euro

Fiskālā ietekme

*) pamatdarbības veids - augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
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https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-
savieniba-arpolitika/brexit
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