
Ārvalstu investoru padome Latvijā 
Elizabetes iela 2, 539. kab. 
Pasaules tirdzniecības centrs „Rīga” 
Tālr. +371 67217201; e-pasts: ficil@ficil.lv 
Tīmeklī: www.ficil.lv 

1(5) 

  

Pozīcijas ziņojums Nr.2  
2010. gada 28. maijā  

Ārvalstu investoru padomes Latvijā  
pozīcijas ziņojums par nodokļiem un nodokļu administrēšanu. 

 

 

1. Kopsavilkums  
Latvijā diskusijās par nodokļu jautājumiem bieži netiek pievērsta pienācīga uzmanība ne atsevišķu 
nodokļu sistēmiskajai lomai, ne nodokļu sistēmas plašākam sociālajam kontekstam. Izmaiņas 
nodokļu normatīvajos aktos parasti uztver kā ienākumu palielināšanas veidu. Pašreizējā fiskālajā 
situācijā jautājumu par ienākumiem nedrīkst ignorēt — atsevišķiem ar nodokļiem saistītiem 
pasākumiem patiešām ir lielākas priekšrocības, nekā daudziem pieejamajiem izdevumu puses 
pasākumiem, ar kuriem var likvidēt deficītu. Tomēr ĀIPL vēlas pievērst uzmanību iespējamai 
nodokļu sloga, pārvaldības un konstruktīva valdības un sabiedrības dialoga uzlabošanas sinerģijai. 
Tā noteikti radītu ieguvumus, jo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, zema atsevišķu sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitāte un neapmierinātība ar valsts administrāciju ir savstarpēji saistītas. 
  
2. Rekomendācijas / Ierosinājumi  
ĀIPL uzskata, ka, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu, uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāti un gūtu lielu sabiedrības atbalstu strukturālajām reformām, piemērots risinājums ir 
izmantot pieeju „Laiks pārmaiņām” (Time for change), kurā ietverti šādi elementi:  

(i) ekonomiskie stimuli: novirzīt nodokļu slogu no iedzīvotāju ienākumiem uz mājokļu 
kategorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu, ieviest nulles deklarācijas, veicināt 
darbavietu izveidi, piemērojot nodokļu likmes samazinājumus un/vai subsīdijas; 

(ii) stingra likumu piemērošana un nodokļu administrēšana: noteikt bargākus sodus 
nodokļu nemaksātājiem, pienācīgi izmantot pieejamās datu bāzes, radīt pozitīvu 
motivāciju godprātīgajiem nodokļu maksātājiem; 

(iii) valsts izdevumu caurredzamības palielināšana: darīt pieejamu valsts izdevumu par 
subsīdijām izmaksu analīzi, palielināt nodokļu maksātāju dalību lēmumu par 
izdevumiem pieņemšanā; 

(iv) stabilitāte un laba komunikācija: lai valdības stratēģija saņemtu tautas atbalstu, būtiska 
nozīme ir uzticībai un skaidram redzējumam par vidēja termiņa un ilgtermiņa 
laikposmu. 

Šāda pieeja nodrošina godprātīgajiem nodokļu maksātājiem skaidrus ieguvumus no godīguma 
saglabāšanas un ticamu sodu nodokļu nemaksātājiem, tādējādi radot motivāciju atteikties no ēnu 
ekonomikas. Ir būtiski vienlaikus izmantot gan „burkānu”, gan „pātagu”, nevis uzreiz ieviest sodu 
un atlikt pozitīvas motivācijas radīšanu uz nenoteiktu un tālu nākotni.  
 
Ziņojuma pielikumā ir sniegti detalizētāki apsvērumi par nodokļiem, ko izstrādājusi Ārvalstu 
investoru padomes Latvijā Nodokļu jautājumu grupa. 
  
3. Pamatojums  
Ir palielinājies ēnu ekonomikas apjoms, par ko skaidri liecina, piemēram, nodokļu ieņēmumu 
īpatsvars IKP, kas no gandrīz 30 % 2009. gada sākumā saruka līdz tikai 25,5 % gada beigās. Pēc 
diezgan līdzīgām nodokļu sistēmas izmaiņām nodokļu ieņēmumu īpatsvars IKP Lietuvā ir 
saglabājies nemainīgs, bet Igaunijā tas ir pieaudzis. Ēnu ekonomikas izplešanās un padziļināšanās 



Ārvalstu investoru padome Latvijā 
Elizabetes iela 2, 539. kab. 
Pasaules tirdzniecības centrs „Rīga” 
Tālr. +371 67217201; e-pasts: ficil@ficil.lv 
Tīmeklī: www.ficil.lv 

2(5) 

ir nepieņemama — tā kropļos Latvijas iekšējo konkurenci un ārējo konkurētspēju, kavēs 
ekonomikas atveseļošanos un radīs sociālas un ekonomiskas problēmas, kuru risināšanai būs 
milzīgas izmaksas. Pastāv plaši sastopams uzskats, ka nesen noteiktie nodokļu likmju 
palielinājumi ir veicinājuši lielāku izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tāpēc valdībai jābūt īpaši 
piesardzīgai attiecībā uz centieniem vēl vairāk palielināt nodokļu slogu. ĀIPL uzskata, ka kopējais 
nodokļu sloga apjoms ir atbilstošs, taču ir jāmaina pašreizējās nodokļu bāzes/sloga sadalījums.  
 
Lai novērstu nevēlēšanos maksāt nodokļus, ĀIPL iesaka izmantot pieeju „Laiks pārmaiņām”, kurā 
pievērsta uzmanība vienlaicīgai problēmu ierobežošanai. Tālāk ir aprakstīti vairāki pasākumi, no 
kuriem vairums jau ir atsevišķi apspriesti sabiedrībā, taču nav aplūkota to kopējā ietekme. 
 
Ekonomiskie stimuli 
Ir liela nepieciešamība novirzīt privātpersonu nodokļu slogu no iedzīvotāju ienākumu nodokļa uz 
mājokļa kategorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu. Tas būtu noderīgi, jo samazinātos uzņēmumu 
izmaksas par darbaspēku un tādējādi palielinātos to konkurētspēja, kā arī nodokļu bāze tiktu 
novirzīta uz jomu, kurā ir grūtāk izvairīties no nodokļu maksāšanas. Šīs pārmaiņas jāizstrādā tādā 
veidā, kas uzlabo finansiālo situāciju cilvēkiem ar maziem ienākumiem un apgrūtina negodprātīgu 
nodokļu maksātāju darbību. ĀIPL iesaka īstenot šādas izmaiņas: 

• samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi (mērķis: līdz aptuveni 20 % no 
pašreizējiem 26 %) un palielināt ar nodokļiem neapliekamo minimumu (mērķis: divkāršs 
palielinājums līdz LVL 70), šādam iedzīvotāju ienākumu nodokļa sloga samazinājumam 
jābūt pietiekamam, lai radītu nodokļu maksātājiem vērā ņemamus ieguvumus; 

• palielināt mājokļa nodokli (mērķis: līdz aptuveni 2,5 % no kadastrālās vērtības), lai 
iepriekš minētās iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmes izmaiņas fiskāli neietekmētu 
budžetu; 

• atjaunot sociālā nodokļa iemaksu maksimālo apmēru 2006. gada līmenī (20 700 LVL) un 
noteikt sociālās drošības pabalstu līmeni atbilstīgi veikto iemaksu līmenim; 

• pastiprināt privātpersonu maksāto nodokļu kontroli, ieviešot tā sauktās nulles deklarācijas 
un noskaidrojot luksusa preču iegādei izmantoto finansiālo līdzekļu izcelsmi. 

 
Lai veicinātu privātā sektora motivāciju radīt darbavietas un mazinātu spriedzi sabiedrības 
neaizsargātākajās grupās, ĀIPL uzskata, ka ir noderīgi: 

• noteikt uzņēmumiem būtisku īslaicīgu sociālā nodokļa iemaksu samazinājumu, kad tie 
nolīgst darbā ilgstoši nenodarbinātas personas vai jauniešus, kuriem tā ir pirmā 
darbavieta. Šāda pasākuma fiskālajai ietekmei uz budžetu vajadzētu būt labvēlīgai.  

• Noteikt nodokļu atvieglojumus par lieliem investīciju projektiem, piemēram, atjaunojot 
līdz 2004. gadam pieejamos uzņēmuma nodokļu atvieglojumus par lieliem investīciju 
projektiem, kā arī noteikt atvieglojumus par jaunu darbavietu radīšanu un infrastruktūras 
attīstīšanu.  

Nesen Lietuva piesaistīja investīcijas no bankas Barclay’s, kura Lietuvā izveidoja atbalsta 
operatīvo centru un pieņēma darbā vairākus simtus cilvēku. Šo lēmumu būtiski ietekmēja 
valdības priekšlaicīgs maksājums, kas sedza algu izmaksas par pirmajiem sešiem darbības 
mēnešiem un kas jau ir atmaksājies nodokļos. ĀIPL atbalsta līdzīgu pasākumu ieviešanu Latvijā, 
jo nodarbinātības subsīdiju nodrošināšanai ir lielākas priekšrocības nekā bezdarba pabalsta 
maksāšanai; subsīdijas var izpausties kā nodokļu atskaitījumi vai tiešie maksājumi, un tām 
vajadzētu attiekties uz visiem (vietējiem/ārvalstu) investoriem. 
 
Stingra likumu piemērošana un nodokļu administrēšana 
Mēs uzskatām, ka ir būtiski izmantot nodokļu maksātāju motivāciju veicinošus instrumentus, 
proti, „burkānu”, nevis paļauties tikai uz „pātagu”. Latvijā ir nopietni iesakņojusies nodokļu 
nemaksāšanas kultūra, un tā ir jāizskauž. Uzlabota nodokļu administrēšana ne tikai nodrošina 
nodokļu ieņēmumus, bet arī likvidē kropļojumus un negodīgu konkurenci, ko izraisa izvairīšanās 
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no nodokļu maksāšanas. Lai gan nodokļu iestāžu darbība ir ievērojami uzlabojusies, tā vietā lai 
atkārtoti izmantotu resursus godprātīgo nodokļu maksātāju pārbaudīšanai, ir jāiegulda papildu 
pūles, lai identificētu nodokļu nemaksātājus un cīnītos pret tiem. Nodokļu iestādēm ir jākļūst 
pretimnākošākām pret personām, kas sadarbojas. Attiecībā uz iesakņojušos nodokļu 
nemaksāšanas kultūru ĀIPL iesaka: 

• noteikt bargākus sodus darba devējiem, kuri izvairās no algas nodokļu maksāšanas, sodus 
personām, kas saņem algas, par kurām netiek maksāti nodokļu — naudas sodus, 
sabiedriskos darbus un lielākajiem pārkāpējiem — cietumsodus; 

• noteikt bargākus sodus uzņēmumiem, kuru uzrādītais apgrozījums ir mazāks nekā 
faktiskais. 

 
Valsts izdevumu caurredzamības palielināšana 
Lai palielinātu atbalstu stratēģijai „Laiks pārmaiņām”, ir skaidri jāparāda, ka nodokļu ieņēmumi 
tiek tērēti atbilstīgi izmaksu lietderības (value-for-money) principam. Tādēļ ĀIPL uzskata, ka ir 
jāpalielina valsts izdevumu caurredzamība: 

• padarot pieejamu detalizētu analīzi par valsts izdevumiem saistībā ar subsīdijām, 
piemēram, subsīdijām par transportu, atbalstu lauksaimniecībai un šāda atbalsta 
saņēmējiem; 

• plašāk ieviešot kuponu sistēmu maksāšanai par sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
piemēram, kuponus ar norādītu skaidras naudas vērtību, lai segtu izmaksas par vidējo 
izglītību iespējams, daļēji apmaksātu augstāko izglītību valsts un privātajā sektorā; 
vispārēji padarot ieguvumus no nodokļiem acīmredzamākus, personiskākus un 
taustāmākus. 

 
Stabilitāte un labāka komunikācija 
ĀIPL uzskata, ka būtiska nozīme ir jebkuru pārmaiņu noteiktībai un īstenošanas brīdim. Tādēļ 
mēs uzskatām, ka valdībai ir jāsniedz oficiāls paziņojums, kurā apstiprināts, ka (i) nākamo piecu 
gadu laikā tiesību aktos par nodokļiem netiks ieviestas ievērojamas izmaiņas, kas varētu būtiski 
ietekmēt uzņēmumus, vai arī, gluži pretēji, (ii) nekavējoties jāinformē par šādiem pasākumiem. 
Šis dokuments skaidri liecina, ka, mūsuprāt, ir jāīsteno otrais variants, un, lai to izdarītu, ir 
jānodrošina: 

• nodokļu sistēmas stabilitāte un caurredzamība; 
• saprotami izskaidrota un konsekventa ilgtermiņa nodokļu stratēģija un nodokļu politika; 
• nodokļu maksātājiem piemēroti pārejas periodi; 
• komunikācijas un saziņas process, lai noskaidrotu, kā izmaiņas tiesību aktos par 

nodokļiem ietekmēs dažādas nozares. 
 

Būtiskākais ir saprotami informēt par ieteikto pieeju „Laiks pārmaiņām”; ir jāmeklē labākais 
veids, kā nodot vēstījumu nodokļu maksātājiem. 

 
 



Ārvalstu investoru padome Latvijā 
Elizabetes iela 2, 539. kab. 
Pasaules tirdzniecības centrs „Rīga” 
Tālr. +371 67217201; e-pasts: ficil@ficil.lv 
Tīmeklī: www.ficil.lv 

4(5) 

  
2010. gada 28. maijā 

 
Pielikums 

Detalizēti apsvērumi par nodokļiem, ko izstrādājusi 
 Ārvalstu investoru padomes Latvijā Nodokļu jautājumu grupa 

 
Valdībai ir jācenšas ieviest skaidri saprotamu un konsekventu ilgtermiņa nodokļu stratēģiju un 
nodokļu politiku, lai veicinātu nodokļu sistēmas stabilitāti un paredzamību. ĀIPL iesaka ieviest 
detalizētu komunikācijas un konsultēšanas procesu, lai noskaidrotu, kā izmaiņas tiesību aktos par 
nodokļiem ietekmēs dažādas nozares. 

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
 
1. Atļaut pārnest uzkrātos nodokļu zaudējumus un uz neierobežotu laiku piemērot tos nākamajos 

gados gūtajai peļņai. Atļaut pārnest kārtējā finanšu gada nodokļu zaudējumus uz iepriekšējiem 
periodiem un piemērot iepriekšējo gadu peļņai uz periodu, kas nepārsniedz trīs gadus. Atļaut 
pārnest zaudējumus uz 8 gadus ilgu periodu. Zaudējumu pārnešana joprojām ir viens no 
iemesliem, kādēļ investori nav ieinteresēti ieguldīt lielus resursus jaunās ražotnēs, jaunos 
pamatlīdzekļos vai biroja telpās. Tik lielām investīcijām ir vajadzīgi apjomīgi resursi un 8 gadus 
ilgs laikposms parasti nav pietiekams, lai gūtu pietiekamus ienākumus un varētu norakstīt 
investīcijas. 

2. Atļaut norakstīt nodokļu vajadzībām nemateriālo vērtību. 
3. Visu uzņēmumu zaudētajiem parādiem paredzētajiem uzkrājumiem jābūt neapliekamiem ar 

nodokļiem; ir jāpārskata, jāvienkāršo un jāpiemēro norakstīšanas kritēriji par zaudēto parādu 
nodokļu atskaitījumiem attiecībā uz visiem uzņēmumiem, tostarp līzinga kompānijām. Lai 
panāktu, ka norakstījumus vienprātīgi uztver kā ar nodokļiem neapliekamas vienības, jāveic 
redakcionālas izmaiņas likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” attiecībā uz summām, kas 
radušās norakstot bankas uzkrājumus. 

4. Nodrošināt saistītajām pusēm atbilstošu darījumu cenu noteikšanas korekciju.  
5. Nodrošināt atbrīvojumu no nodokļiem par kapitāla pieaugumu, ja akciju turēšanas periods ir 

5 gadi vai ilgāks un ja uzņēmums ir konsolidēts. 
6. Atcelt ieturējuma nodokli par procentu maksājumiem starp saistītajām pusēm un atcelt ieturējuma 

nodokli par pārdošanas ieņēmumiem no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas atrodas Latvijā, 
un no tādu uzņēmumu, kam pieder nekustamais īpašums Latvijā, akciju pārdošanas. 

7. Skaidrāk definēt saimniecisko darbību saistībā ar bezpeļņas organizācijām. 
8. Atcelt administratīvajam transportam piemērotās prasības par ceļazīmēm, padarot daļu izdevumu 

par tādiem izdevumiem, kas nav atskaitāmi nodokļu vajadzībām. 
9. Pārskatīt dokumentārās prasības attiecībā uz rezidenta sertifikātiem nodokļa 

ieturēšanai/atbrīvošanai no nodokļa ieturēšanas. 
 
Pievienotās vērtības nodoklis 
 

1. Jāprecizē PVN atmaksas sistēma attiecībā uz PVN iemaksu, kas ir veikta pirms vairāk nekā 
3 gadiem. Patlaban nav skaidrs, kas notiks ar šādu PVN pārmaksu un kā uzņēmumi varēs 
saņemt šo naudu no valsts. 

2. Noteikt īpašu PVN režīmu PPP (valsts un privātā sektora partnerības) projektiem. 
3. Īstenot atvieglotus nosacījumus attiecībā uz PVN zaudētajiem parādiem un sniegt iespēju 

piemērot PVN par nekustamo īpašumu un finansiālajiem pakalpojumiem.  
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Sociālās apdrošināšanas iemaksas 
 

1.  Atjaunot sociālās apdrošināšanas iemaksu maksimālā apmēra ierobežojumu. Sociālās 
apdrošināšanas iemaksu maksimālā apmēra ierobežojuma atcelšanai ir īstermiņa pozitīva 
ietekme uz valsts sociālā budžeta ieņēmumiem. Ilgtermiņa ietekme uz valsts sociālās 
drošības budžetu būs nelabvēlīga — palielināsies izdevumi par pensijām, slimības 
pabalstiem, maternitātes un paternitātes pabalstiem, un tādējādi radīsies papildu izdevumi 
budžetā. Palielinās darba devēju nodokļu slogs, un Latvija kļūst mazāk pievilcīga ārvalstu 
investoru acīs.  

2. Noteikt lieliem darba devējiem atlaides sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas jāmaksā darba 
devējam, samazinot tās atkarībā no nodarbināto cilvēku skaita/iemaksāto sociālās 
apdrošināšanas nodevu apjoma. Šādas atlaides veicinās jaunu darbavietu izveidi un palīdzēs 
samazināt bezdarba līmeni valstī. 

3. ĀIPL iesaka apsvērt iespēju atjaunot 8 % no iemaksas summas iekļaušanu 2. pensiju līmeņa 
shēmā.  

 
Akcīzes nodoklis 

 
1. Izlīdzināt cigarešu, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa likmes atšķirības. Patlaban cigāru un 

cigarillu akcīzes nodoklis ir ievērojami zemāks nekā nodoklis par cigaretēm, un tas šajā 
nozarē strādājošajiem uzņēmumiem rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. 

2. Par Valsts ieņēmumu dienesta prioritāti noteikt visu nepieciešamo kontroles pasākumu 
nodrošināšanu, lai novērstu tādu cigarešu un alkohola, par kurām nav nomaksātas muitas 
nodevas un akcīze, piegādi no Krievijas un Baltkrievijas. 

3. Samazināt akcīzes nodokli par alkoholu. 
4. Pārskatīt ierosināto sistēmu par degvielas akcīzes nodokļa atmaksu lauksaimniekiem. 
5. Pārskatīt akcīzes preču garantijas sistēmu. 
 
 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
 
1. Turpināt likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārskatīšanu un nodrošināt pienācīgus 

paskaidrojumus par likuma piemērošanu, t. i., finanšu instrumentu definīcijas, personāla 
nosūtīšana. 

2. Vienkāršot nodokļa par ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieaugumu deklarēšanu un nomaksu, 
atļaujot nodokļu deklarāciju sagatavot reizi gadā, nevis katru mēnesi/ceturksni. 

3. Samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no algota darba.  
4. Papildināt pieļaujamos atvieglojumus, kuru apjoms ir līdz 10% no apliekamā bruto ienākuma, un 

iekļaut arī izdevumus par izglītību un procentu maksājumus par aizņēmumiem nekustamā īpašuma 
iegādei. 

 
Zīmognodeva 
Pārskatīt zīmognodevas sistēmu Latvijā un pielāgot zīmognodevu daudzumu sniegtajiem 
pakalpojumiem. 
 
Nodokļu administrēšana 
 
1. Nodokļu revīzijā galvenā uzmanība jāpievērš ēnu ekonomikai un nenomaksāto nodokļu 

iekasēšanai. Tādā veidā varētu nodrošināt lielākus nodokļu ienākumus valsts budžetā un novērst 
turpmāku motivāciju izvairīties no nodokļu maksāšanas. 

2. Atbalstāmā nodokļu maksātāja statuss / Nodokļu sertifikācija. Mēs uzskatām, ka valdībai ir 
jāsadarbojas ar profesionāļiem, kuri veic uzņēmumu finanšu pārskatu ārējo revīziju, jo viņiem ir 
pieejama apjomīga informācija par potenciālajiem nodokļu nemaksātājiem. Valdībai jāapsver 
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iespēja uzņēmumiem, kuri ilgstoši ir izpildījuši nodokļu maksātāja saistības, noteikt vēlamo 
nodokļu maksātāja statusu un, lai uzlabotu nodokļu iekasēšanu, jāizskata nodokļu sertifikācijas 
prasības uzņēmumiem tādās jomās, kurās izvairīšanās no nodokļiem ir izplatītāka. Lai izveidotu 
Latvijai visefektīvāko sistēmu, var izmantot Nīderlandes, Grieķijas un Turcijas, kā arī citu valstu, 
kurās ir šādas normas, pieredzi. 

3. Pārbaudīt uzņēmumus, kuri nodarbina pašnodarbinātas personas, lai noskaidrotu, vai nav izdarīti 
likuma pārkāpumi. 

4. Sniegt uzņēmumiem iespēju iesniegt un saņmet VID uzziņas pieprasījumu savu darbinieku vārdā.  
 
 
 


