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tūru. Ceļi ir būtiska valsts «asinsrite». 
— Kādi ir pozitīvie un negatīvie 

aspekti, kas jums kā uzņēmējam ra-
dīsies nākamā gada nodokļu refor-
mas dēļ?

K. E.: — Pirmkārt, jebkuram uz-
ņēmumam un investoram ir nepiecie-
šama stabilitāte. Ir ļoti daudz faktoru, 
kas to ietekmē. Infrastruktūra, nodok-
ļu politika, darbaspēks… Lai uzņē-
mums varētu dabūt speciālistu, jābūt 
faktoriem, kas šo speciālistu varētu 
piesaistīt — brīvā laika pavadīšana, 
bērnudārzi, skolas, medicīna, un tas ir 
pašvaldības un valsts jautājums. Kas ir 
būtiski: uzņēmēju atbalsta platformai 
jābūt vienādai katrā pašvaldībā! 

Ja runājam par pozitīvo nākamā 
gada nodokļu reformā, noteikti jā-
piemin, ka reinvestētā peļņa netiks 
aplikta ar nodokli. Tas ir ļoti labi, 
ka varēsim visu savu peļņu novirzīt 
uzņēmuma attīstībā. Jo lielāka peļ-
ņa, jo izdevīgāk ieguldīt ražošanas 
attīstībā. Līdz ar to varam veicināt 
iespēju radīt vairāk darba vietu. Uz-
ņēmumā strādā 140 cilvēki, plāno-
jam nākamo piecu gadu laikā to pa-
lielināt vēl par 40. Ar jauno nodokļu 
reformu to būs iespējams paveikt!

— Vai, jūsuprāt, iespēja nemak-
sāt nodokli par reinvestēto peļņu 
mudinās arī citus uzņēmumus iegul-
dīt attīstībā, paplašināties?

K. E. — Protams! Jo, ja īpašnieks 
grib izņemt savas dividendes, nākas 
samaksāt nodokli 20 procentu ap-
mērā. Bet, ja es to negribu ņemt ārā, 
bet ieguldīt uzņēmumā, kāpēc par to 
vēl lai maksātu nodokli? Tā ka šāds 
lēmums ir ļoti pozitīvs! Valsts sa-
ņems atgriezenisko saiti, kad vairāk 
cilvēkiem būs darba vietu, līdz ar to 
vairāk nodokļu maksātāju utt.

— Vai kāds darbinieks izmaiņu 
dēļ varētu zaudēt darbu?

K.E.: — Domāju, ka nē. Kā jau 

stāts solidaritātes nodoklis. Līdz ar 
to lielo algu saņēmēji (virs 4583 eiro 
mēnesī) nemaksās neko vairāk. Ie-
guvums būs tas, ka lielo algu saņē-
mējam palielināsies sociālā nodokļa 
daļa, kas tiks novirzīta konkrētā cil-
vēka sociālajām iemaksām. Solidari-
tātes nodokļa gadījumā tas nokļuva 
kopējā budžetā, un nekāda labuma 
konkrētajam darbiniekam nebija.

— Kā vērtējat akcīzes nodokļa 
pieaugumu cigaretēm, alkoholam 
un degvielai, kā arī azartspēļu no-
dokļa pieaugumu?

L. S.: — Azartspēļu nodokļa pie-
augums viennozīmīgi vērtējams pozi-
tīvi. Runājot par alkoholu un cigare-
tēm — šis lēmums ir saprotams, jo tā 
ir valdības vēlme dabūt daļu naudas 
no ēnu ekonomikas. Piemēram, dar-
binieki, kuri saņem atalgojumu ap-
loksnē, vismaz šādā veidā kaut ko pie-
nes valsts budžetam. Degvielas cenu 
paaugstinājums vērtējams negatīvi, jo 
tas palielinās gan ražošanas, gan pa-
kalpojuma izmaksas. Līdz ar to cenas 
paaugstināsies it visam, kur viena no 
komponentēm ir degviela.

Kaspars Eihe, 
SIA «Krauzers» 
l īdz īpašnieks ; 
uzņēmums no-
darbojas ar 
m e ž i z s t r ā d i , 
transportu, ir 
kokzāģētava, in-
dustriālais parks 
un citi: — Valstij 
būtu jāatjauno 
Ceļu fonds, un iekasētā akcīze par 
degvielu jānovirza uz to. Bet, tā kā 
nauda ieplūst kopējā kasē, tas nav pa-
reizi. Mums būtu jāņem piemērs no 
citām valstīm, kaut vai Igaunijas un 
Lietuvas, kā uzturēt ceļu infrastruk-
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Nākamgad spēkā stāsies virk-
ne ar nodokļu reformu saistītu 
izmaiņu, kas dažādos aspektos 
pozitīvi vērtējamas ģimeņu un 
uzņēmumu virzienā. Tomēr, kā 
atzīst speciālisti, tajos arī gaidā-
mi sava veida zemūdens akmeņi. 
Plānoti jaunumi, kas rada bažas 
sabiedriskā labuma organizāci-
jām un daudzām pašvaldībām. 
Lai labāk saprastu, kas mūs sa-
gaida nākamajā gadā, tiekamies 
ar vairākiem speciālistiem. 

— Ko jaunā nodokļu reforma 
sniegs ģimenēm? Kādi būs galvenie 
ieguvumi?

Lienīte Ska-
raine, SIA «PRO 
invest.lv» vadī-
tāja; uzņēmums 
nodarbojas ar 
grāmatvedības 
ā r p a k a l p o j u -
miem, finanšu 
un nodokļu kon-
sultācijām, kā 
arī Eiropas Savienības projektu un 
biznesa plānu izstrādi: — Ar nāka-
mo gadu tiek paaugstināta minimālā 
alga no 380 uz 430 eiro. Tiek paaug-
stināts arī neapliekamais minimums 
algām līdz 440 eiro un atvieglojumi 
par apgādājamiem. Paaugstinot ne-
apliekamo minimumu, algas pieau-
gumu vairāk izjutīs minimālās algas 
saņēmēji, vidējo algu darbinieki mē-
nesī saņems aptuveni 15—20 eiro 
vairāk. Naudiņa kontā tiks saņemta 
vairāk, tomēr tā ļoti atšķirsies atka-
rībā no apgādājamo skaita un pie-
mērojamā diferencētā neapliekamā 
minimuma. Aprēķins ir ļoti sarežģīts 
un komplicēts. Te gan ir nianse — jo 
vairāk ģimenē bērnu, jo neizdevī-
gāk. Ja, piemēram, tagad darbinieks 
saņem 600 eiro, un viņam ir divi ap-
gādājamie, viņš saņems par aptuveni 
2,25 eiro mazāk nekā šogad. Šāda si-
tuācija rodas, jo tiek piemērots dife-
rencētais neapliekamais minimums, 
tas nozīmē, ka ieguvums ir tieši mi-
nimālās algas saņēmējiem. 

Arī pensijām palielināsies neap-
liekamais minimums. Ja, piemēram, 
tiek saņemta pensija 300 eiro, iegu-
vums būs aptuveni 4,95 eiro. 

Tas viss izklausās pozitīvi un labi, 
bet rodas jautājums: cik ļoti ģime-
nes izjutīs šo pieaugumu? Jo pārējā 

No labās: Kaspars Eihe, Eva Kārkliņa, Inese Siliņa, Lienīte Skaraine, autore.
Daiņa Kārkluvalka foto

nodokļu politika, piemēram, akcīzes 
nodokļa paaugstināšana, ietekmēs 
produktu cenas. Līdz ar to uzskatu, ka 
cilvēki papildu iegūto naudu neizjutīs. 

— Nākamgad vērienīgas izmai-
ņas skars attaisnoto izdevumu at-
maksas kārtību. Teju trīs reizes 
tiks palielināts limits attaisnota-
jiem izdevumiem par ārstniecības, 
izglītības, ziedojumu un bērnu in-
terešu izglītības maksājumiem pa-
šam nodokļu maksātājam, kā arī 
katram ģimenes loceklim. Patlaban 
tie ir 215 eiro gadā, nākamgad — 
600 eiro. Kā vērtējat šādu lēmumu?

L. S.: — Kāds no tā būs ieguvējs, 
kāds — zaudētājs. Ieguvēji tie, kuri 
par interešu izglītību un medicīnu 
varēs atgūt vairāk samaksāto iedzī-
votāju ienākuma nodokli, bet zaudē-
tāji būs tie, kuriem studē bērni. Līdz 
šim naudu varēja pārnest atsevišķi, 
no nākamā gada to vairs nevarēs 
izdarīt. Zaudēs arī cilvēki, kuriem 
ir plānveida operācijas un zobārst-
niecības pakalpojumi, jo arī tie būs 
iekļauti šajos 600 eiro. Šī brīža no-
dokļu sistēmā par šiem izdevumiem 
nodokli varēja atgūt pilnā apmērā. 
Kā arī ir noteikti vēl papildu ierobe-
žojumi: attaisnotie izdevumi nedrīk-
stēs pārsniegt 50% no apliekamā 
ienākuma, bet ne vairāk kā 600 eiro 
gadā katram ģimenes loceklim. 

Jāņem vērā, ka nodokļu reformas 
ieceres, kas palielina mazo algu saņē-
mēju ienākumus, ir jākompensē no 
lielāku algu saņēmēju ienākumiem. 

— Jaunums ir arī ienākuma no-
dokļa progresīvā likme. Vai, veicot 
reālus aprēķinus, ieguvējs patiesi 
būs mazās algas ieguvējs un vairāk 
nodokļos nāksies samaksāt lielo 
algu saņēmējiem?

L. S.: — Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis būs ļoti komplicēts. Runā-
jot par progresīvo likmi, ar to ir aiz-
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Maksimālais neapliekamais minimums katru gadu 
pieaugs, 2020.gadā sasniedzot 250 €. To pilnā 
apmērā piemēros algām zem 440 €.

Algām virs 440 € tas būs diferencēts un 
pakāpeniski samazināsies.

Piemēros uzreiz, nevis iesniedzot
ienākumu deklarāciju.
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vai

2% no darba samaksas fonda
vai

75% no ziedotās summas,
nepārsniedzot 20% no aprēķinātā kopējā nodokļa
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PENSIJU FONDI€

Nedrīkstēs pārniegt 50% no 
apliekamā ienākuma, bet ne 
vairāk kā 600 € gadā
katram ģimenes loceklim.

Nedrīkstēs pārniegt 10% no 
apliekamā ienākuma, bet 
ne vairāk kā 4000 € gadā. 

* piemēros arī izložu, azartspēļu 
un loteriju leimestu kopējai 
summai virs 3000 € gadā

Sadalītajai peļņai
(dividendēm) un ar

saimniecisko darbību
nesaistītajām izmaksām

Atlaide ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām:

SPĒĻU GALDI
+30%

SPĒĻU AUTOMĀTI
+30%

IIN NO KAPITĀLA IENĀKUMIEM

10 vai 15%
2017

20%
2018

€

Kas ir reversais PvN?
Īpašs PVN piemērošanas režīms 

PVN aprēķināšanai un maksāšanai 
valsts budžetā par iekšzemē starp 
reģistrētiem PVN maksātājiem 
veiktiem darījumiem konkrētās 
nozarēs.

Apgrieztā jeb reversā PVN 
maksāšanas kārtība ir viens no 
efektīvākajiem ātrās reakcijas me-
hānismiem, lai cīnītos ar liela ap-
joma un pēkšņu PVN krāpniecību. 
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jāmaksā avansā 

No 2019.gada 1.janvāra varēs strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā

€

ATTAISNOTIE IZDEVUMI

Varēs atgūt 20% no attaisnotajiem izdevumiem

IIN ATVIEGLOJUMI

NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS

ALGĀM

440 €0 €

200 €
1000 €ALGA € 

DIFERENCĒTS 0 €

440 €0 €

230 €
1100 €ALGA € 

DIFERENCĒTS 0 €

440 €0 €

250 €
1200 €ALGA € 

DIFERENCĒTS 0 €2020

Maksimālais neapliekamais minimums katru gadu 
pieaugs, 2020.gadā sasniedzot 250 €. To pilnā 
apmērā piemēros algām zem 440 €.

Algām virs 440 € tas būs diferencēts un 
pakāpeniski samazināsies.

Piemēros uzreiz, nevis iesniedzot
ienākumu deklarāciju.

2019

2018

SOCIĀLĀS IEMAKSAS

DARBA DEVĒJIEM UN ŅĒMĒJIEM

novirzīs veselības aprūpei

SOCIĀLĀS IEMAKSAS

11% 24,09%
0,5%

€

DARBA
ŅĒMĒJAM

DARBA
DEVĒJAM

1%

PAŠNODARBINĀTAJIEM

līdz 430 € mēnesī

IENĀKUMI:

vismaz 5%

virs 430 €
mēnesī

32,13%

līdz 50 € gadā 0 €

no brīvi izvēlēta
ienākuma, bet
vismaz 430 € 

+ vismaz 5%
no starpības starp izvēlēto
un faktiskajiem ienākumiem

%

€

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS
NODOKLIS (PVN)

REVERSAIS PVN PIEGĀDĒM
UN PAKALPOJUMIEM

SPĒĻU
KONSOLES

BŪVMATERIĀLI
UN BŪVNIECĪBA 

METĀLIZSTRĀDĀJUMI SADZĪVES
TEHNIKA

PVN maksātājs var nereģistrēties
Valsts ieņēmumu dienestā:

līdz 50 000 €
apgrozījums gadā

2017

līdz 40 000 €
apgrozījums gadā

2018

REĢISTRĒTIES

AKCĪZES NODOKLIS
NODOKLIS PIEAUGS

CIGARETĒM ALKOHOLAM DEGVIELAI

AZARTSPĒĻU NODOKLIS

TIEŠSAISTĒ ORGANIZĒTAS
AZARTSPĒLES (JAUNS)

7 7 7

0,5%

MIKROUZŅĒMUMI

PATENTMAKSA

MAKSIMĀLAIS APGROZĪJUMS GADĀ

€

€ €
100 000 €

2017

40 000 €
2018

43 - 100 €
2017

50 vai 100 €
2018

Pirmās, otrās grupas invalīdiem -
17 € gadā vai 9 € pusgadā

5% no peļņas
vai

2% no darba samaksas fonda
vai

75% no ziedotās summas,
nepārsniedzot 20% no aprēķinātā kopējā nodokļa

NO AUTORATLĪDZĪBAS

0%
2017

5%
2018

sedz autoratlīdzības
maksātājs

380 €
2017

430 €
2018–2020

MINIMĀLĀ ALGA

MEDICĪNA IZGLĪTĪBA

BĒRNU INTEREŠU IZGLĪTĪBA

UZKRĀJOŠĀ APDROŠINĀŠANA

PENSIJU FONDI€

Nedrīkstēs pārniegt 50% no 
apliekamā ienākuma, bet ne 
vairāk kā 600 € gadā
katram ģimenes loceklim.

Nedrīkstēs pārniegt 10% no 
apliekamā ienākuma, bet 
ne vairāk kā 4000 € gadā. 

* piemēros arī izložu, azartspēļu 
un loteriju leimestu kopējai 
summai virs 3000 € gadā

Sadalītajai peļņai
(dividendēm) un ar

saimniecisko darbību
nesaistītajām izmaksām

Atlaide ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām:

SPĒĻU GALDI
+30%

SPĒĻU AUTOMĀTI
+30%

IIN NO KAPITĀLA IENĀKUMIEM

10 vai 15%
2017

20%
2018

€

minēju, plāns ir gluži pretējs — pa-
lielināt darbinieku skaitu. Pat krīzes 
laikā neatbrīvojām nevienu no dar-
ba, jo spējām solidarizēties. Tas, ko 
ieteiktu arī citiem uzņēmumiem: rī-
kot sapulces, runāt ar darbiniekiem 
par nodokļu politiku, kas notiek 
uzņēmumā. Ieinteresējiet viņus šajā 
procesā! Darbinieki ir ļoti pretimnā-
koši, kad uzņēmumam klājas grūti, 
un tiek kopīgi meklēti risinājumi.

— Kādas izmaiņas, pretimnākša-
na no valsts puses vēl būtu nepiecie-
šama jums kā uzņēmējam?

K. E.: — Daudzi runā, ka Latvijā 
uzņēmējiem ir vieni no zemākajiem 
nodokļiem Eiropā. Bet kāpēc neru-
nājam par slēptajiem nodokļiem? 
Piemēram, transporta izmantošana 
privātām vajadzībām. Vēl ļoti būtiska 
problēma, par ko runā visā valstī — 
slimības lapas. Pašreiz uzņēmējam nā-
kas maksāt par desmit dienām. Būtu 
tikai normāli, ja to uzņemtos valsts, jo 
tad valdība varbūt sāktu kontrolēt, vai 
ģimenes ārsti nepamatoti neizsniedz 
slimības lapas. Simulācija ir ļoti ievē-
rojama, un tā ir problēma visā valstī. 
Ir jāizvērtē, kā strādā ārsti, jo pacienti 
nereti to izmanto ļaunprātīgi.

Eva Kār-
kliņa, Rojas 
novada domes 
priekšsēdētāja: 
— Diemžēl ir 
liela sabiedrības 
daļa, kura vien-
mēr meklēs, kā 
likumam atrast 
apvedceļu. Dau-
dzus, piemēram, 
mēs «izlaidām» 
ar «simtlatnieku» programmām. Ja 
kāds prasa, vai pie mums ir bezdarbs, 
atbilde ir: nē, pie mums nav bezdarba, 
mums ir cilvēki, kas negrib strādāt.

Inese Siliņa, 
biedrības «Kur-
zemes NVO at-
balsta centrs» 
priekšsēdētāja: 
— Šeit aicinātu 
aizdomāties, kā-
pēc cilvēks ne-
grib strādāt, ja 

atkārtoti ņem slimības lapu. Kāpēc 
viņš izvēlas šo ceļu? 

(Turpinājums 5. lappusē.)

Izmaiņas nodokļos 2018. gadā — ko sagaidīt?
(Sākums 4. lappusē.)

K. E.: — Jo nav valsts kontroles 
mehānisma! Ja cilvēka alga ir, piemē-
ram, 1000 eiro, kāpēc lai viņš dažus 
mēnešus par nestrādāšanu nesaņem-
tu 800 eiro mēnesī? Viņš to izmanto 
un, piemēram, dodas ceļojumā!

I. S.: — Nepiekrītu, ka normālā 
situācijā tā varētu būt. Ja cilvēkam 
patīk, ko viņš dara, nav it nekāda 
iemesla apzināti simulēt, gulšņāt uz 
cisām vai darboties pelēkajā ekono-
mikas zonā. Ļoti iespējams, ka per-
sona vienkārši atrodas darba vietā, 
kas viņam nepatīk.

L. S.: — Domāju, ka šī ir sistēmis-
ka problēma, un to ātri varētu atrisi-
nāt ar e-veselības sistēmas ieviešanu. 
Tas atrisinātu arī daudzus citus jautā-
jumus veselības nozarē. Tā kā tas ne 
visiem ir izdevīgi, vērojams milzīgs 
protests pret šīs sistēmas ieviešanu. 

— Viena no būtiskākajām izmai-
ņām, par kurām publiskajā telpā 
tiek runāts ēnu ekonomikas apkaro-
šanas kontekstā, ir pievienotās vēr-
tības nodokļa (PVN) apgrieztās jeb 
reversās maksāšanas kārtības ievie-
šana attiecībā uz konkrētām noza-
rēm. Vai ar reversā PVN ieviešanu 
vairākām nozarēm izdosies plašāk 
apkarot ēnu ekonomiku?

L. S.: — Tas viennozīmīgi vērtējams 
pozitīvi, jo reversa paplašinājums ir 
būtisks ēnu ekonomikas apkarošanas 
mehānisms. Ieguvēji ir visa sabiedrī-
ba. Šajā brīdī reverss tiek ieviests būv-
materiāliem, metāla izstrādājumiem, 
sadzīves tehnikai un spēļu konsolēm, 
un tas ir tikai pozitīvi. Tirdzniecības 
rūpniecības kamera strādā pie tā, lai 
pēc iespējas vairāk ieviestu PVN re-
versu dažādās nozarēs. 

— No nākamā gada mikrouzņē-
mumu maksimālais apgrozījums 
gadā varēs būt 40 tūkstoši eiro līdzši-
nējo 100 tūkstošu eiro vietā. Attiecīgi 
paaugstinātā nodokļu likme, 20%, 
tiks piemērota no pārsnieguma. Būs 
arī stingrāki noteikumi par darbinie-
ku skaitu un papildu procenta mak-
sājumiem, ja to skaits būs lielāks vai 

tie strādās vairākos mikrouzņēmu-
mos. Vai šīs izmaiņas varētu vērtēt 
kā centienus uzlabot mikrouzņēmu-
mu darbību, kā arī — lai ierobežotu 
negodprātīgu tās izmantošanu?

L. S.: — Jāsaprot, ka mikrouzņē-
muma režīmu savulaik izveidoja kā 
valsts atbalsta instrumentu uzņēmēj-
darbības attīstībai. Kad to ieviesa, ļoti 
daudzi iznāca no «pelēkās zonas». 
Nākamā gada jauno noteikumu dēļ 
daudzi no mikrouzņēmuma nodok-
ļa atteiksies apgrozījuma limita dēļ. 
Maksimālā apgrozījuma būtisks sa-
mazinājums ir instruments, kā valsts 
mēģina ierobežot negodīgos mikrouz-
ņēmuma režīma izmantotājus. Mums 
šķiet, ka nevajadzēja ķerties pie tik 
radikālām ierobežojumu ieviešanas 
metodēm, jo likumā jau ir iestrādā-
ti citi mehānismi, kā negodprātīgos 
mikrouzņēmumu maksātājus apkarot.

— Sākot no nākamā gada līdz vis-
maz 2020. gada beigām, dārzeņiem 
un augļiem Latvijā tiks piemērota 
samazināta PVN likme piecu procen-
tu apmērā. Tas nozīmē, ka vajadzētu 
pieaugt augļu un dārzeņu patēriņam 
un arī vidējam atalgojumam nozarē. 

— Protams, tas ir pozitīvi, un par 
PVN likmes mazināšanu vajadzētu 
domāt arī citiem Latvijā ražotiem pro-
duktiem — gaļai, pienam, maizei. Jā-
cer, ka tirgotāji būs godprātīgi un mēs 
kā pircēji izjutīsim cenas kritumu, ne-
vis tirgotāji to izmantos, lai iedzīvotos 
lielākā peļņā. Sabiedrības uzdevums 
būtu paskatīties, cik Latvijā audzētie 
augļi un dārzeņi maksā šobrīd un cik 
tie maksās nākamajā gadā. 

— Turpmāk uzņēmumi, kas ziedo 
sabiedriskā labuma organizācijām, 
saņems mazākas nodokļu atlaides 
nekā šobrīd. Nevalstiskais sektors to 
nosaucis par katastrofu, jo apdrau-
dēti ir gan ziedot.lv palīdzības pro-
jekti, gan sportisti, vēža slimnieki 
un visi pārējie, kurus atbalsta tieši 
sabiedriskā labuma organizācijas. 
Finanšu ministrija norāda, ka pērn 

tikai aptuveni pusei no visiem uzņē-
mumu ziedojumiem piemērota no-
dokļu atlaide, kas liecinot, ka nezie-
do tikai nodokļu atlaižu dēļ. Tāpēc 
matemātiski viss palikšot nemainīgi. 
Vai organizācijas mūsu pusē uztrau-
cas, ka uzņēmumi izmaiņu dēļ varētu 
mazāk ziedot dažādām iniciatīvām?

I. S.: — Jautājums ir diezgan ne-
viennozīmīgs, jo īpaši fonā radīto 
emociju dēļ, ko šāds lēmums radījis. 
Man šķiet, pārspīlēts apzīmējums 
«katastrofa», bet es saprotu kolēģus, 
vēl jo vairāk sporta organizācijas. 
Jautājums ir ļoti komplicēts. Pilnī-
bā mainās pieeja, kā uzņēmējs varēs 
saņemt nodokļu atvieglojumus par 
ziedotajām summām sabiedriskā la-
buma organizācijām. 

Valstī ir gandrīz 23 tūkstoši ne-
valstisko organizāciju, no tām tikai 
12% ir sabiedriskā labuma statuss. 
Ziemeļkurzemē ir 336 nevalstiskās 
organizācijas, tātad jaunie noteikumi 
attieksies uz aptuveni 40 sabiedriskā 
labuma organizācijām mūsu pusē. 

Līdz šim valsts piemēroja vienu 
principu: ja uzņēmējs ziedo organi-
zācijai, tad nākamajā gadā varēja sa-
ņemt nodokļu atlaidi 85% apmērā no 
ziedotās summas. Sākot no nākamā 
gada, tā vietā darbosies trīs mehānis-
mi: divi no tiem vērsti, lai uzņēmu-
mam nebūtu jāmaksā nodoklis par 
ziedoto summu — pie nosacījumiem, 
ja ziedos ne vairāk kā piecus procen-
tus no iepriekšējā gada peļņas vai ne 
vairāk kā divus procentus no iepriek-
šējā gada algu fonda. Savukārt tre-
šais mehānisms vērsts uz uzņēmuma 
ienākuma nodokļa samazināšanu par 
izmaksātajām dividendēm — 75% 
apmērā no ziedotās summas, ja tā 
nepārsniedz 20% no aprēķinātā ko-
pējā nodokļa. Ko daudzi nav pama-
nījuši — nodokļu reformas pārejas 
noteikumi paredz, ka uzņēmējs varēs 
neaprēķināt nodokli par dividendēm 
no peļņas, kas gūta līdz 2018. gadam. 
Tātad šo trešo mehānismu, vistica-
māk, sāks izmantot tikai tad, kad sāks 
izmaksāt dividendes par tā saucamo 
«svaigo peļņu» — kas radusies, sākot 
no 2018. gada. Tā kā jaunie noteiku-
mi paredz, ka uzņēmējs viena gada 
ietvaros drīkst pielietot tikai vienu no 
trim izstrādātajiem mehānismiem, 
un tie visi ir atkarīgi no iepriekšējā 
gada pārskata sastādīšanas datiem, 
man gribētos teikt, ka 2018. gadā uz-
ņēmēju ziedošana sabiedriskā labu-
ma organizācijām pamatā balstīsies 
tikai uz viņu vēlmi atbalstīt attiecīgo 
iniciatīvu, nevis gūt sev kādu labumu. 

Jaunie noteikumi ir ļoti sarežģī-
ti. Likums ir skaidri uzrakstīts, bet 
vai ziedojuma saņēmējs sapratīs, ko 
viņam teikt, vēršoties pēc palīdzī-
bas pie uzņēmēja? Un vai uzņēmējs 
sapratīs, kā viņam rīkoties, kuru no 
ziedošanas variantiem izmantot? 
Katrā ziņā mēs noteikti esam gatavi 
konsultēt gan biedrības, gan uzņē-
mējus saistībā ar jauno kārtību.

— Vai jauno noteikumu dēļ 
SIA «Krauzers» varētu samazināt 
ziedojumu atbalstu dažādām sa-
biedriskā labuma iniciatīvām?

K. E.: — Vēlme ziedot mums nav 
mazinājusies jau ilgus gadus. Bet, 
protams, ņemsim vērā, cik daudz un 
kam varam ziedot. Vērtēsim arī, lai 
varētu iegūt nodokļu atvieglojumus 
mūsu uzņēmumam.

— Ir pašvaldības, kuras uztrau-
cas, ka nodokļu reformas dēļ būs 
traucēta pašvaldību attīstība un pat 
apdraudēta pamatfunkciju nodroši-
nāšana. Vai šādus riskus paredzat 
Rojas novadā?

E.K.: — Visu pašvaldību vadītāji ir 
sadalījušies divās grupās. Vieni ir tie, 
kas iedziļinās, saprot un meklē risinā-
jumus, savukārt otri ir tie, kas bļauj. 
Bieži vien Latvijas Pašvaldību savienī-
bas diskusijās vieni un tie paši cilvēki 
bļauj par visu. Ja skatās ar veselo sa-
prātu, kas notiek nākamā gada budže-
ta kontekstā, nevarētu teikt, ka mēs 
esam zaudētāji un viss izskatās slikti. 

Strādājam ar principu, ka nau-
du, kas ir mūsu pamata budžetā, 
izmantojam struktūrvienībām, ēku 
uzturēšanai, algām un kā līdzfinan-
sējumu Eiropas Savienības projek-
tiem. Pārējo naudu, kas nepiecieša-
ma lielākiem darbiem, piesaistām no 
struktūrfondiem vai dažādiem pro-
jektiem. Tātad, skatoties uz nākamo 
gadu, mums nav par ko raudāt.

Esam ļoti strādājuši ar cilvēkiem, 
kuri no mūsu pašvaldības ievietoti 
veco ļaužu pansionātos un kuriem 
it kā nav piederīgo. Liela daļa no 
viņiem jaunībā ir dzīvojuši diezgan 
vētraini, un viņi bijuši lielos drau-
gos ar alkoholu. Nu jau trešo gadu ir 
pieejama plaša datu bāze, līdz ar to 
iespējams atrast personas radus un 
piederīgos, kuriem ir pienākums par 
viņiem rūpēties. Šādi pārskatot per-
sonas, par kurām ir maksājusi pašval-
dība, esam atguvuši diezgan nopiet-
nas naudas summas. Man šķiet, ka ir 
daudz pašvaldību, kuras nodarbojas 
ar lietām, kas nebūtu jādara. Piemē-
ram, skolēnu pārvadājumi. No tiem 
esam atteikušies, funkciju deleģējot 
uzņēmējam, un, mēnesī sarēķinot, ie-
taupām no astoņiem līdz desmit tūk-
stošiem eiro. Tāpat esam pārskatījuši 
telpu jautājumu. Piemēram, sešga-
dīgo bērnudārza grupiņu ierīkojām 
Rojas vidusskolas ēkā, 3. stāvā, jo, 
likvidējot dienesta viesnīcu, nav pie-
pildījuma. Līdz ar to varējām atvērt 
papildu mazāko bērnu grupiņu Rojas 
pirmsskolas izglītības iestādē «Zelta 
zivtiņa». Piemēru vēl ir daudz. Vārdu 
sakot, ir jātur roka uz pulsa, jāskatās, 
jāvērtē. Ja eiro nekrāsi, pie lielākas 
summas netiksi! Protams, var dzīvot 
ar plašu vērienu un uzskatu, ka vi-
siem viss pienākas, bet tā nav. 

— Reģionālo attīstības centru ap-
vienības valdes priekšsēdētājs Vents 
Armands Krauklis aicina ar likumu 
noteikt potenciālo nodokļu reformas 
radīto zaudējumu kompensāciju 
pašvaldībām 100% apmērā, kā arī 
paredzēt mehānismu minimālās al-
gas paaugstināšanas radīto zaudē-
jumu kompensēšanai. Pieļauju, ka 
Rojas novada pašvaldība neatbalsta 
šādu iniciatīvu?

E. K.: — Viņš (V. A. Krauklis — 
M. J.) ik pa laikam uz kaut ko aici-
na. Ja agrāk bija vienots kolektīvs, ko 
sauca par Pašvaldību savienību, tagad 
tā ir ļoti sadrumstalojusies. Ir Lielo 
pilsētu asociācija, mēģināja nodibināt 
arī kaut kādu mazo un vidēja lielu-
ma pašvaldību savienību, bet laimīgā 
kārtā tas neizdevās. Ir arī Piekrastes 
pašvaldību vadītāju asociācija. Katrs 
kaut ko dibina, tad visi raujas pa Saei-
mas namu atkarībā no politiskās pie-
derības, un katrs cenšas no «pīrāga» 
nokost vairāk. Tāpēc arī mīņājamies 
un uz priekšu netiekam. Kāds saka: 
pašvaldības nesadarbojas ar uzņēmē-
jiem, vēl kāds: uzņēmēji nesadarbojas 
ar pašvaldībām. Tā vietā, lai strādātu, 
notiek nevajadzīgas darbības.

K. E.: — Vēlētos uzsvērt E. Kār-
kliņas sacīto, ka pašvaldības nedrīkst 
nodarboties ar uzņēmējdarbību. Lat-
vijā ir pašvaldības, kurām ir zārku 
darbnīcas, kokzāģētavas, viesnīcas, 
restorāni, ēdnīcas, audzē tomātus un 
tā tālāk! Jābūt skaidri nodefinētam: 

kādas ir pašvaldības funkcijas! Paš-
valdībām ir jārada vide, infrastruktū-
ra, lai uzņēmējiem būtu, kur strādāt, 
nevis pašiem jānodarbojas ar uzņē-
mējdarbību. 

— Likums «Par pašvaldībām» 
nosaka, kas tām jādara. Tātad ie-
mesls varētu būt nepietiekama paš-
valdību kontrole?

K. E.: — Ir jādod lielāka vara 
Valsts kontrolei. Šādas pašvaldību 
uzņēmējdarbības funkcijas būtu ka-
tegoriski jāaizliedz un jāpārtrauc. 
Tas nav pieņemami, ka uzņēmumiem 
jākonkurē ar pašvaldību.

— Vai nodokļu reformas dēļ kāds 
cilvēks, kas strādā pašvaldībā, kādā 
no tās struktūrvienībām, varētu 
zaudēt darbu?

E. K.: — Finansējuma dēļ nē, bet 
cilvēku resursu dēļ. Mums ir pašval-
dības SIA, kurai viena no deleģēta-
jām funkcijām ir teritorijas uzkopša-
na un labiekārtošana. Pašreiz darbu 
veic gan tie sētnieki, kas strādā Rojas 
pašvaldības labiekārtošanas nodaļā, 
gan SIA. Ar janvāri visu teritoriju, 
gan pie daudzdzīvokļu mājām, gan 
publiski pieejamo, uzkops pašvaldī-
bai piederošās SIA darbinieki. 

Esam pārskatījuši savas struktūr-
vienības, un ar 1. janvāri bērnu un 
jauniešu centri kļūs par brīvā laika 
pavadīšanas centriem, kur varēs nākt 
arī seniori un citas sabiedrības gru-
pas, kurām nepieciešamas telpas pa-
sākumiem, radošām darbnīcām vai 
varbūt vienkārši kopā būšanai. Tā-
tad, pārstrukturizējam darbu atbil-
stoši tām korekcijām, ko ievieš dzīve.

— Vai nākamā gada nodokļu re-
forma ir uz valsts attīstību vērsta?

L. S.: — Ir jāsaprot, ka uzņēmu-
miem augs izmaksas. Zināms arī, ka 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
pieaugs elektrības rēķini. Ko darīt? 
Katram jāpārdomā, kā strādāt efektī-
vāk. Šajā sakarā vēlētos uzteikt Rojas 
pašvaldību — ja tā domātu visas Lat-
vijas pašvaldības, mums nevajadzētu 
maksāt tik lielus nodokļus. Kas jāda-
ra tieši reģionos — jādomā inovatīvi, 
jālec solis uz priekšu, lai šeit varētu 
pastāvēt, nevis dzīvot ar nolemtības 
izjūtu. Nepārtraukti jāmācās un jā-
attīsta savas kompetences. Jādzen no 
sevis ārā tas «lauķis»! Ir jāaizbrauc 
pieredzes apmaiņā ne tikai no sava 
novada, bet arī valsts, lai izietu ārpus 
komforta zonas un saprastu, ka var 
dzīvot arī citādāk! Ja tikai «vārīsimies 
savā sulā», nekas nemainīsies. 

Pirmais, ko darīt? Sākam ar normā-
lu, adekvātu komunikāciju visos līme-
ņos! Jo tikai komunicējot rodas instru-
menti, kā kaut ko panākt un mainīt.

I. S.: — Mēs noteikti attīstāmies. 
Jautājums ir, vai šis ir pareizākais 
veids, kā to darīt, bet mēs noteikti 
virzāmies uz priekšu. Kopumā man 
kā iedzīvotājai gribētos izjūtu, ka 
tiek domāts, kā stiprināt un attīstīt 
sabiedrības vidusslāni. Runājot par 
paaugstināto akcīzes nodokli — gri-
bētu, ka to dara tāpēc, lai cilvēki 
mazinātu kaitīgos ieradumus, nevis 
valsts budžeta piepildīšanas dēļ.

E. K.: — Tas ir jauns izaicinājums, 
kādi mums ir ik pa laikam. Domāju, 
ka pārāk daudz aizraujamies ar vai-
manāšanu, ka viss ir slikti. Varbūt 
pagaidām, lai visas putas nostājas, 
un viss aizies! Ir vajadzīga domāša-
nas un attieksmes maiņa sabiedrībā. 

K. E.: — Jebkuram ir skaidrs: lai 
valsts pastāvētu un attīstītos, ir jā-
maksā nodokļi. Un tas ir jādara vi-
siem kopā. Mēs esam lieli pesimisti, 
bet vajadzētu kļūt lielākiem patrio-
tiem un sākt par to runāt jau ģimenē. 
Padomā — ko tu esi darījis, lai mūsu 
valstij būtu labāk? 

Jāņem vērā, ka no nākamā gada 1. marta tiks nodrošināta lielāka finan-
siālā atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās ir ne mazāk kā divi bērni, un pa-
pildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta 
mehānisms — piemaksa. Kā informē Labklājības ministrija, piemaksas pie 
ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecu-
mam audzināšanu apmērs par diviem bērniem būs desmit eiro mēnesī, par 
trīs bērniem — 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs 
būs par 50 eiro mēnesī lielāks, nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu 
skaitu ģimenē. Proti, par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī, par 
pieciem — 166 eiro, par sešiem — 216 eiro utt.

AlgA 2017. un 2018. gAdā

Avots: «Swedbank» darba algas kalkulators 2018. gadam.

Izmaiņas nodokļos 2018. gadā — ko sagaidīt?


