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Nodokļu sistēmas attīstības vēsture 
Latvijā

http://www.ibook.lv/BD_nodoklu-un-nodevu-vesture-latvija-aigars.aspx?BID=762121eb-9f5d-47d6-82c9-57f1ddc5befd

http://www.ibook.lv/BD_nodoklu-un-nodevu-vesture-latvija-aigars.aspx?BID=762121eb-9f5d-47d6-82c9-57f1ddc5befd


Nodokļu jēdziena teorētiskie aspekti



Kāpēc nepieciešami 
nodokļi?



Nodokļu nepieciešamība un būtība

Sabiedriskās eksistences elements
Individuālā ienākuma daļas sabiedriskošana visas 

sabiedrības interesēs



Nodokļu politikas jēdziens

Nodokļu politika - valsts pasākumu kopums, kas virzīts uz
ekonomiskās izaugsmes stimulēšanu, augstu finanšu
rezultātu sasniegšanu, ievērojot nodokļu maksātāju
intereses un tiesības.



Nodokļu sistēmu veidi

Federālā

Konfederatīvā 

Unitārā



Federālās nodokļu sistēmas 
priekšrocības

 Pilnvaru sadalījums starp federācijas līmeni un 
federācijas reģionu līmeni

 Reģionālās varas pilnvaru ierobežošana

 Fiskālās izlīdzināšanās mehānisms



Konfederatīvā nodokļu sistēma 

 Kantoni paši nosaka centrālās 
(konfederācijas) varas pilnvaras



Unitārā nodokļu sistēma

 Administratīvi teritoriālām vienībām nav 
suverēno nodokļu uzlikšanas tiesību



Latvijas nodokļu sistēmas tiesiskais 
pamatojums

Metodiskie ieteikumi, kurus izstrādā VID

«Par nodokļiem un nodevām», 
likums/LV,26(309), 18.02.1995

Ministru kabineta noteikumi par atsevišķu likuma normu piemērošanu
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Nodokļu funkcijas

Fiskālā- Izpaužas kā līdzekļu savākšana budžetā 
valsts funkciju finansēšanai

Ekonomiskā jeb 
regulējošā-

Nodokļi tiek izmantoti kā atsevišķus 
procesus veicinošs vai bremzējošs 
instruments

Sociālā- Sociālo vajadzību nodrošināšana

14



Nodokļu 
politiku 

ietekmējošie 
faktori

Ekonomiskie

Sociālie

Politiskie

Starptautiskie 

Administratīvie



Nodokļi ir ekonomiskās 
regulēšanas instruments 
attīstot un stimulējot :

• svarīgākās uzņēmējdarbības formas

• ieguldījumu attīstību

• lēmumu pieņemšanu biznesā

Nodokļu 
politiku 

ietekmējošie 
faktori

Ekonomiskie



Sociālie faktori nozīmē ievērot 
iedzīvotāju maksātspēju un 
sociālās vajadzības valstī

Nodokļu 
politiku 

ietekmējošie 
faktori

Sociālie



Viens no Valsts vispārējās politikas 
realizācijas instrumentiem

• (nereti pieņem balstoties uz politiskiem 
mērķiem)

Atsevišķu politisko grupu interešu 
aizstāvība ar nodokļu likumu palīdzību

Nodokļu 
politiku 

ietekmējošie 
faktori

Politiskie



Netraucēt starptautisko kapitāla, 
preču un pakalpojumu plūsmu

Neietekmēt darbaspēka kustību

Harmonizēt nodokļus

Samazināt nodokļu barjeras 

Valstu iekšējās intereses

Nodokļu 
politiku 

ietekmējošie 
faktori

Starptautiskie 



Lēta

Vienkārša un saprotama

Atbilstoša izglītība un iemaņas

Atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums

Atbilstoša tiesiskā bāze

Nodokļu 
politiku 

ietekmējošie 
faktori

Administratīvie



Nodokļa struktūra
(K.Ketners, S.Titova Nodokļu politika…2013.)

NODOKLIS

Nodokļa 
subjekts

Nodokļa 
objekts

Nodokļa bāze

Nodokļa lime

Nodokļa 
atvieglojumi

Nodokļa 
taksācijas 

organizācija



jeb nodokļu maksātāji

Fiziskās 
personas

Juridiskās 
personas

Rezidenti

Nerezidenti

Nodokļa 
subjekts



Nodokļa 
objekts



Nodokļa objekta kvantitatīvais raksturojums;

Nodokļa bāze var tikt koriģēta:

• Politisku;

• Taisnīguma;

• Lietderības un citu apsvērumu dēļ.

Nodokļa 
baze



(taksācijas) organizēšana

Periodiski (PVN, UIN u.c.)

Vienreizēji maksājumi (darījuma nodokļi – pērkot preci, 
pārdodot īpašumu).

• Tiešie nodokļi

• Netiešie nodokļi

Budžets, kurā ieskaita nodokli.

Nodokļa 
ieka-

sēšana



Tiešie nodokļi

• ir tie nodokļi, kur 
apliekamais objekts 
(visbiežāk ienākumi vai 
īpašumi) pieder vai 
attiecināms uz pašu 
nodokļu maksātāju

Netiešie nodokļi

• ir tie nodokļu veidi, kur 
apliekamais objekts ir 
preces vai pakalpojumi. 
Netiešo nodokļu īpatnība 
ir tā, ka šos nodokļus 
pilnībā „pārnes” uz 
patērētāju, ietverot 
nodokli patēriņa preces 
vai pakalpojuma 
pārdošanas cenā 



Proporcionālas

Progresīvas

Regresīvas

Nodokļa 
likmes



un atvieglojumi (izpausmes formas)

Likmes samazinājums

Neapliekamās daļas 
palielinājums

Apliekamās daļas 
samazinājums

Nodokļu brīvdienas

Nodokļu kredīti u.c.

Nodokļa 
atlaides
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UZMANĪBU!

Biruta.dzerve@ba.lv
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Prezentācijā izmantoto bibliogrāfisko un 
attēlu avoti


