Nodokļu reforma 2018
2017.gada 24.novembris
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Nodokļu reformas nepieciešamība

NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP
izaugsme vismaz 5% apjomā

Valdības rīcības plāns:

samazināt ienākumu
nevienlīdzību strādājošiem

Valdības rīcības plāns: pieaug VID

darbības efektivitāte.

Valdības rīcības plāns: 2018.gadā
kopējais nodokļu ieņēmumu
apjoms tuvojas 30% no IKP

Valdības rīcības plāns: samazināt
nodokļu plaisu; samazināt ēnu
ekonomikas apjomu pret IKP
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Nodokļu politikas izmaiņas komplekss risinājums
Darbaspēka
nodokļu
reforma

Cieša sadarbība ar
sociālajiem partneriem
(LDDK, LBAS), uzņēmēju
organizācijām (LTRK u.c.),
pētniekiem (Certus u.c.)

(IIN, VSAOI un
solidaritātes
nodoklis)

Nodokļu
administrēšanas
pilnveidošan
a

Nodokļu
reforma

Ēnu
ekonomikas
apkarošanas
pasākumi

Uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
reforma

Kompensējošie
pasākumi

Starptautiskā ekspertīze –
Pasaules Bankas pētījums,
OECD, EK rekomendācijas

Pilnvērtīgas politiskas
debates un reformas
apstiprināšana MK un
Saeimā
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Nodokļu reformas likumprojekti

• 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»
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Darbaspēka nodokļu reforma
Darbaspēka
nodokļu
reforma
Nodokļu
administrēšanas
pilnveidošana

Ēnu
ekonomikas
apkarošanas
pasākumi

(IIN, VSAOI un
solidaritātes
nodoklis)

Nodokļu
reforma

Uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
reforma

Kompensējošie
pasākumi
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Darbaspēka nodokļu izmaiņu
ietekme uz dažādu algu saņēmējiem
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(VSAOI)
- Progresīvās iedzīvotāju ienākumu nodokļa sistēmas ieviešana
Ienākumi, EUR gadā

2017

Līdz 20 004 EUR gadā
No 20 004 līdz 55 000 EUR
gadā
Virs 55 000 EUR gadā
*

2018
20%

23%

23%
31,4%*

Trešā IIN likme (31,4%) tiks parēķināta tikai gada ienākuma deklarācijā, bet taksācijas gada laikā tiks maksāts solidaritātes nodoklis
(likme 10,5%) par ienākumiem virs 55 000 euro gadā (tiks pārskaitīts kā maksājums par IIN). VSAOI par ienākumiem virs 55 000 euro
gadā nav jāmaksā

- IIN likme ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieauguma – 20%
(izņēmums – dividendes, kuras apliek ar UIN)
- Lai paaugstinātu veselības aprūpes pakalpojumu finansējumu, no
2018.gada VSAOI likme ir paaugstināta par 1 procentpunktu, no tās darba
devēja likme par 0,5% un darba ņēmēja likme - par 0,5%.
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Solidaritātes nodoklis
2017
Solidaritātes nodoklis, no tā:

Darba devēja likme, kas tiek sadalīta:

2018

34,09%

35,09%

ienākumiem virs 52 400 €
gadā

ienākumiem virs 55 000 €
gadā

23,59%

24,09%

23,59%

-



valsts pamatbudžetā



valsts pamatbudžetā, lai finansētu veselības
aprūpes pakalpojumus

-

0,5%



pensiju shēmā vai privātā pensiju fondā (3 līmenis)

-

4%



valsts fondēto pensiju shēmā (2 līmenis)

-

6%



speciālā budžetā pensiju finansēšanai (solidaritātes
maksājums)

-

13,59%

10,5%

11%

10,5%

-

Darba ņēmēja likme, kas tiek sadalīta:


valsts pamatbudžetā



valsts pamatbudžetā, lai finansētu veselības
aprūpes pakalpojumus

-

0,5%



Valsts (20%) un pašvaldību (80%) budžetos
(maksājums par IIN trešo likmi 31,4%)

-

10,5%
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – galvenie
atvieglojumi
• Diferencētā neapliekamā minimuma paaugstināšana

•

Atvieglojuma par apgādībā esošām personām paaugstināšana un
atvieglojuma paplašināšana (iekļaujot nestrādājošos laulātos, kas kopj
bērnus)

• Neapliekamā minimuma pensionāriem paaugstināšana
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Attaisnotie izdevumi IIN
Nosakot attaisnoto izdevumu summu, piemēro procentuālo, kā arī summas
ierobežojumu.
Attaisnotie izdevumi
Iemaksas privātajos pensiju fondos
Dzīvības apdrošināšanas prēmiju izmaksas
Ziedojumi un dāvanas
Ziedojumi vai dāvinājumi politiskajām partijām
Izdevumi par nodokļu maksātāja un tā ģimenes
locekļu izglītības, ārstniecības un medicīniskās
aprūpes pakalpojumu izmantošanu
Izdevumi par nodokļu maksātāja un tā ģimenes
locekļu plānotajām operācijām un
zobārstniecības pakalpojumiem

Pašreizējais ierobežojums
10% no gada apliekamā
ienākuma
10% no gada apliekamā
ienākuma

Ierobežojums no
2018.gada 1.janvāra
Kopējā izdevumu summa
nedrīkst pārsniegt 10% no
gada apliekamā ienākuma,
bet ne vairāk kā 4 000 €
par taksācijas gadu

Kopējā izdevumu summa
Kopējā izdevumu summa
nedrīkst pārsniegt 20% no gada nedrīkst pārsniegt 50% no
apliekamā ienākuma
gada apliekamā ienākuma,
bet ne vairāk kā 600 € par
215 €
taksācijas gadu, atļaujot
215 €, atļaujot izdevumus
izdevumus par izglītības
pārnest uz nākamajiem 5
un ārstniecības
taksācijas gadiem
pakalpojumiem pārnest uz
nākamajiem 3 taksācijas
No maksātāja apliekamā
gadiem
ienākuma pilnā apmērā
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Saimnieciskās darbības veicēji
Tiek piemērota tādi pati progresīva ienākuma nodokļu sistēma kā algota
darba ienākumam.
Izdevumu no saimnieciskās darbības (SD) noteikšana
•
•

Nodokļu maksātājam ir tiesības SD izdevumos iekļaut ar SD saistītos izdevumus tādā
apmērā, kas nepārsniedz 80% no kopējiem gada SD ieņēmumiem.
SD izdevumi, kurus var iekļaut SD izdevumos pilnā apmērā:
1) alga un darba devēja VSAOI, ieskaitot solidaritātes nodokli (ko SD veicējs maksā par
darbiniekiem);

2) nekustamā īpašuma nodokli;
3) pamatlīdzekļu nolietojumu;
4) īrnieku kompensācija par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līgumu izbeigšanu
(saistībā ar dzīvojamās telpas kapitālo remontu vai telpu pārbūvi SD veikšanai).

!!! SD izdevumu ierobežojuma apmērs netiek piemērots maksātājiem pirmajā taksācijas gadā (kad SD
tiek reģistrēta) un nākamajā taksācijas gadā, kā arī taksācijas gadā, kurā SD tiek izbeigta vai
likvidācijas process tiek pabeigts.
!!! Taksācijas gada SD zaudējumi sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo triju taksācijas gadu SD
apliekamā ienākuma.
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Saimnieciskās darbības veicēji (II)
VSAOI likmi un objektu saimnieciskās darbības ar nodokli apliekamajiem
ienākumiem nosaka šādi :
 ja ar nodokli apliekamais ienākums pārsniedz 430 euro mēnesī - piemēro
esošo kārtību, proti, brīvi izraudzīts iemaksu objekts, bet ne mazāks par
minimālās algas summu (2018.gadā - 430 euro mēnesī) un likmi atkarībā
no pašnodarbinātās personas statusa, bet VSAOI likme 5% apmērā tiek
maksāta (pensiju apdrošināšanai) par starpību starp brīvi izraudzīto
iemaksu objektu un faktiskajiem saimnieciskās darbības ar nodokli
apliekamajiem ienākumiem;
 no apliekamā ienākuma, kas nepārsniedz 430 euro mēnesī, tiek veiktas
iemaksas pensiju shēmā vismaz 5% apmērā.
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Uzņēmumu ienākuma
nodokļa reforma
Darbaspēka
nodokļu
reforma
Nodokļu
administrēšanas
pilnveidošana

Ēnu
ekonomikas
apkarošanas
pasākumi

Nodokļu
reforma

Uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
reforma

Kompensējošie
pasākumi
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UIN reforma – galvenie elementi
UIN tiek maksāts peļņas sadales brīdī (tai skaitā nosacītās sadales
brīdī)
UIN nemaksā nesadalītajai peļņai
UIN tiek maksāts ar saimniecisko darbību nesaistīto izmaksu neto
summai
UIN likme 20% no bruto sadalītajai peļņai vai 20/80 neto summai;
IIN dividendēm – 0% likme

UIN taksācijas periods ir kalendārais mēnesis
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UIN bāze

Dividendes

Likvidācijas kvota

Ar saimniecisko darbību
nesaistītie izdevumi, tai
skaitā reprezentatīvo
automobiļu iegādes un
uzturēšanas izdevumi

Transfertcenu starpība

Maksājumi
nerezidentiem, no kuriem
nav ticis ieturēts UIN, ja
tas ir bijis jāietur

Norakstītie nedrošie
parādi, ja nav veikti
tiesībaizsardzības
pasākumi – mākslīga
parādu dzēšana

Parādu cesija
(nodošana) (saistītajām
personām vai par tādu
summu, kas neatbilst
tirgus vērtībai)

Nesamērīgi procentu
maksājumi (plānā
kapitalizācija)

Aizdevumi saistītajām
personām – nosacītā
peļņas sadale

25.11.2017
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Ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām
(SLO)
 Nodokļu maksātājs, kurš ir ziedojis SLO* ir tiesīgs izmantot vienu no
trim alternatīviem atvieglojumu modeļiem:
1) neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu,
bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc
aprēķinātajiem nodokļiem; vai
2) neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu,
bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba
ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti
VSAOI; vai
3) samazināt taksācijas periodā aprēķināto UIN. Samazināšana - 75 % no
ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 % no aprēķinātās UIN summas
par aprēķinātajām dividendēm.

*

Kā arī budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras
funkcijas.
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UIN- cauri plūstošās dividendes/ holdinga
režīms/ reprezentācijas izdevumi/ pārejas
periods
•

Cauri plūstošās dividendes – UIN nav piemērojams, ja ienākumam, no kura ir
izmaksātas dividendes, jau ir uzlikts UIN vai no minētā ienākuma ir ieturēts nodoklis.

•

Holdinga režīms - saglabāts atbrīvojums akciju atsavināšanas ienākumam, ja
turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši.

•

Reprezentācijas izdevumi - nav apliekami ar UIN, ar nosacījumu, ka tie nepārsniedz
5% no kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas.

•

Pārejas periods – iepriekšējos gados gūtā peļņa (līdz 2018) nav apliekama ar jauno
UIN pēc 20% likmes, neatkarīgi no tā, kad šī peļņa ir sadalīta. Ja tā tiek sadalīta
fiziskām personām, pirmos divus gadus ir piemērojams IIN pēc 10% likmes, un pēc šī
pārejas perioda – IIN pēc 20% likmes.

25.11.2017
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UIN – Investīciju projekti/ speciālās
ekonomiskās zonas/ uzkrātie zaudējumi
•

Saglabāta UIN atlaide Ministru Kabineta apstiprinātajiem investīciju
projektiem, kas apstiprināmi noteiktā laika periodā pēc to iesniegšanas.

•

Saglabāta 80% UIN atlaide uzņēmumiem, kas darbojas speciālajās
ekonomiskajās zonās un brīvostās, arī saskaņā ar jauno UIN režīmu.

•

Par dividendēm maksājamo UIN var samazināt 15% apmērā no
iepriekšējos gados (līdz 2018. gadam) uzkrāto nodokļu zaudējumu
summas. Šāds samazinājums ir piemērojams pirmajos piecos gados, sākot
no 2018. gada.

25.11.2017
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Kompensējošie pasākumi
Darbaspēka
nodokļu
reforma
Nodokļu
administrēšanas
pilnveidošana

Ēnu
ekonomikas
apkarošanas
pasākumi

Nodokļu
reforma

Uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
reforma

Kompensējošie
pasākumi
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Kompensējošie pasākumi
IIN likmes
paaugstināšana
kapitālam un kapitāla
pieaugumam (10/15%
=> 20%)

Akcīzes nodokļa likmju
paaugstināšana

Izložu un azartspēļu
likmju paaugstināšana
(30% spēļu automātiem
un galdiem; IIN
laimestiem, kas
pārsniedz 3 000 euro)

MUN darbības
ierobežošana
(apgrozījums 100 000
EUR =>
40 000 EUR)

IIN attaisnoto izdevumu
ierobežošana
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Ēnu ekonomikas
apkarošanas pasākumi
Darbaspēka
nodokļu
reforma
Nodokļu
administrēšanas
pilnveidošana

Ēnu
ekonomikas
apkarošanas
pasākumi

Nodokļu
reforma

Uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
reforma

Kompensējošie
pasākumi
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PVN izmaiņas

PVN apgrieztās jeb reversās
maksāšanas kārtības ieviešana
būvizstrādājumu, metālizstrādājumu,
sadzīves elektronisko iekārtu un
sadzīves elektriskās aparatūras un
spēļu konsoļu piegādēm un šīs
kārtības paplašināšana uz visiem
būvniecības un ar metālizstrādājumu
piegādi saistītajiem pakalpojumiem

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas
atšifrēšanas sliekšņa samazināšana no
1430 euro uz 150 euro, to attiecinot tikai
uz darījumiem ar reģistrētiem PVN
maksātājiem

PVN reģistrācijas sliekšņa
samazināšana no EUR 50 000 līdz
EUR 40 000
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Lielāka atklātība – lielāka
atbildība
Fizisko personu nodokļu nomaksas
uzraudzības pilnveidošana, nosakot
pienākumu kredītiestādēm un
maksājumu pakalpojumu
sniedzējiem sniegt informāciju par
fizisku personu, ja tā konta
apgrozījums iepriekšējā gadā
pārsniedz 15 000 euro

Informācijas atklātības un
sabiedrības līdzdalības veicināšana,
publicējot informāciju par nodokļu
maksātājiem, kas nepilda nodokļu
normatīvajos aktos paredzētās
saistības

Komercsabiedrību reģistrācijas
posma pilnveidošana, ierobežojot
fiktīvu subjektu reģistrāciju
Uzņēmumu reģistrā

Naudas soda apmēra palielināšana
par iejaukšanos nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu
programmatūrā, kā arī atsevišķi
izdalot atbildību par ierīču un iekārtu
kontrollentu nesaglabāšanu

Informācijas atklāšana par darba
devējiem, kuri maksā vidējo
atalgojumu, kas ir mazāks par valstī
noteikto minimālo algu

Informācijas atklāšana par darba
devējiem, kuri tiek sodīti par
«aplokšu algu» maksāšanu

Informācijas atklāšana par nodokļu
maksātājiem, kuri laikus neiesniedz
nodokļu deklarācijas
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Nodokļu administrēšanas
pilnveidošana
Darbaspēka
nodokļu
reforma
Nodokļu
administrēšanas
pilnveidošana

Ēnu
ekonomikas
apkarošanas
pasākumi

Nodokļu
reforma

Uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
reforma

Kompensējošie
pasākumi
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Nodokļu atbalsta pasākums
Mērķis – atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parāda slogu, vienlaikus palielinot budžeta
ieņēmumus
Atbalsta pamatparāds – nodokļu pamatparāds, kas
a) attiecībā uz fizisku personu noteikts sadalījumā
pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa uz dienu, kad
iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam

b) attiecībā uz juridisko personu nepārsniedz
pamatparāda apmēru pēc stāvokļa uz 2017. gada
1. jūniju un nav samaksāts līdz dienai, kad iesniegts
iesniegums par pieteikšanos atbalstam

Būtība – nokavējuma nauda un soda nauda tiek dzēsta pēc pamatparāda samaksas pilnā apmērā
Atbalstu nepiešķir nodokļu maksātājam attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu, kas
piešķirts saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu
Uz atbalstu nav tiesību pieteikties nodokļu maksātājam, ja:
– attiecībā uz to ir pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu
– tas izslēgts no PVN maksātāju reģistra
– tā amatpersona/adrese ir iekļautas riska personu/adrešu sarakstā
– tiesa ar nolēmumu attiecībā uz to ir pasludinājusi maksātnespējas procesu
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Nodokļu administrēšana

Ietver lielus projektus un
ikdienas pakalpojumus:
piemēram, diferencētais
neapliekamais minimums tiks
piemērots katru mēnesi, nevis
tikai pēc gada
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Ar 2018.gadu plānotie pasākumi nodokļu administrēšanas uzlabošanai
(ietverti likumprojektā «Grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām»»)
Piedziņas procesa uzlabošana
Izmaiņas juridisko personu nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas regulējumā
Uz likvidējamo nodokļu maksātāju parādiem attiecināts vispārējais
piedziņas noilgums (t.i. trīs gadi no lēmuma par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu pieņemšanas).
Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku
gada laikā no akta par piedziņas neiespējamību sastādīšanas
dienas (ar nosacījumu, ja VID nav ieguvis informāciju, saskaņā ar
kuru būtu pamats veikt turpmākas piedziņas darbības minētā
lēmuma izpildei). Minētais apstāklis ir pamats nodokļu maksātāja
saimnieciskās darbības apturēšanai.
Izmaiņas lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļu
regulējumā
VID tiesības piemērot izpildes nodrošinājuma līdzekļus vienlaikus
ar lēmuma par nodokļu (revīzijas) audita vai datu atbilstības
pārbaudes rezultātiem pieņemšanu.
VID tiesības piemērot izpildes nodrošinājuma līdzekļus pirms
nodokļu administrācijas pārbaudes, ja sagatavojot personas datu
izvērtējumu nodokļu ieņēmumu riska jomā, tiek konstatēti fakti, kas
liecina par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
VID tiesības piemērot visus izpildes nodrošinājuma līdzekļus, ja
nodokļu maksātājs, kuram paredzēts veikt nodokļu revīziju (auditu),
ir pieteicis izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra vestajos
reģistros

Nodokļu kontroles procesa
uzlabošana
Pienākums kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu
sniedzējiem reizi gadā iesniegt VID informāciju par fizisko personu
(rezidentu), kuru konta debeta vai kredīta apgrozījums iepriekšējā
gadā pārsniedz 15 000 euro.
Pienākums VID nodrošināt publiski pieejamu informāciju par:
• darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir
valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmērā vai mazāks;
• nodokļu maksātājiem, kuri ir administratīvi sodīti par darba
samaksas noteikumu pārkāpšanu un lēmumu par administratīvā
soda uzlikšanu nav labprātīgi izpildījuši;
• nodokļu maksātājiem, kuri nav iesnieguši nodokļu administrācijai
normatīvajos aktos paredzētās nodokļu vai informatīvās
deklarācijas.
VID tiesības bez nodokļu maksātāja piekrišanas izpaust
informāciju par:
• nodokļu maksātāja amatpersonu, kas ir vai bija amatpersona
komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir
iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības
saimnieciskās darbības apturēšanai;
• nodokļu maksātājiem, kuri ir administratīvi sodīti par darba
samaksas noteikumu pārkāpšanu un lēmumu par administratīvā
soda uzlikšanu ir labprātīgi izpildījuši.

N.B.

Budžeta paketes izmaiņas
Precizētas normas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
Valsts sociālās apdrošināšanas likumā attiecībā uz
autoratlīdzību saņēmējiem

Precizētas IIN normas saistībā ar progresīvās IIN likmes
ieviešanu un piemērošanu

Radīta īpaša nodokļa maksāšanas kārtība ienākumam no
ieguldījuma konta

Precizētas normas likumā Par izložu un azartspēļu
nodevu un nodokli attiecībā uz video tiešsaistes
pakalpojumu sniegšanu

PVN samazinātas likmes 5% noteikšana Latvijai
raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem
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Papildu informācija
•

http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/
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Papildu informācija
•

https://www.vid.gov.lv
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