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Latvija Eiropā apspriež nodokļu aktualitātes 
Eiropas Savienības Ekonomisko un 

finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 
sanāksmē Briselē 13.novembrī 

apspriesti nodokļu jautājumi, kas 
aktuāli arī Latvijā. 

Finanšu ministrijas (FM) Nodokļu poli
tikas departamenta direktora vietnieks 
Māris Jurušs pagājušonedēļ "Dienas Biz
nesa" konferencē uzņēmējiem uzsvēra 

galvenās ES iniciatīvas, trīs no tām Lat
vija atbalsta - muitas kodeksa modernizē
šanu (Latvijas intereses ir muitas proce
dūru atvieglojumi), PVN likmju sistēmas 
pilnveidošanu (Latvija vēlas samazināto 
likmju saglabāšanu pirmās nepieciešamī
bas precēm un sociālām vajadzībām) un 
vieglo automobiļu nodokļa saskaņošanu 
(Latvijas interese ir saglabāt nodokli pēc 
auto vecuma un dzinēja motora tilpuma). 
Taču Latvija neatbalsta kopējās konsoli
dētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 

ieviešanu, uzskatot, ka jāsaglabā suvereni
tāte tiešo nodokļu jomā un nodokļu kon
kurence. Latvijai harmonizācija nebūtu 

pieņemama, jo tas saistīts ar investīcijām. 

Latvijas nostāja kārtējai ECOFIN 
sanāksmei apstiprināta Ministru kabineta 
ārkārtas sēdē 12.novembrī, informē FM. 

Eiropas Komisija (EK) izstrādājusi 

priekšlikumu grozījumiem direktīvā par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa 

sistēmu. Tas paredz pagarināt dalībval-
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stīm piešķirtos izņēmumus PVN likmju 
piemērošanā, kuri ir spēkā līdz 2007. 
gada 31.decembrim, kad beigsies termiIJŠ 
atļaujai dalībvalstīm piemērot samazinā

tās PVN likmes dažiem darbietilpīgiem 
pakalpojumiem. Plānots, ka jāturpina 

piemērot īpašos izņēmumus diskutabla
jās jomās, piemēram, samazinātās 1 ikmes 
restorānu un mājokļu nozarei vai nulles 
procentu likmi pārtikai un medikamen
tiem. Šīs izlases veida īpašo izņēmumu 
termiņa pagarināšanas mērķis ir izvai
rīties no situācijas, kad dalībvalstīm, uz 
kurām pašlaik attiecas šie iZIJēmurni, 

šogad būtu jāmaina piemērojamās likmes 
apjoms, bet pēc tam atkal jāpiemēro paš
laik spēkā esošā likme. Tas ļautu iestādēm 
līdz 2010.gada beigām izstrādāt saska
ņotu rīcības pieeju PVN likmju jomā. 
Latvija kopumā neiebilst pret EK 
priekšlikumu grozījumiem direktīvā 
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vērtības nodokļa sistēmu. 

Attiecībā uz "zaļajiem nodokļiem", 
ar kuriem apliek vieglos automobiļus, 
ES ir panākta šādas vienošanās: 
•nevajadzētu būt nosacījumiem, kas 

atceltu reģistrācijas nodokli; 
• gan reģistrācijas nodokļa, gan ikga

dējo transportlīdzekļu nodevu atmak
sāšanas mehānisma izveidošana būtu 

atbalstāma. 

21 . novembris, 2007 

Daudzas dalībvalstis neatbalsta 
co2 elementa iekļaušanu reģistrācijas 
nodokļa bāzē, uzskatot, ka tas jāatstāj 

dalībvalstu kompetencē . Par C0
2 

emi
siju ES ir uzņēmusies saistības, ievērojot 
Kioto protokolu, tādēļ EK vēlas saņemt 
politiskās vadlīnijas, kas ļautu Direktī

vas projekta tekstu apstiprināt ECOFIN 
decembra sanāksmē. 

Latvija uzskata, ka nav nepieciešams 
ES līmenī regulēt nodokļu piemērošanu 
vieglajiem automobiļiem. Latvija neat
balsta šobrīd piedāvāto kompromisu 
attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrāci
jas un ikgadējo nodokļu aprēķināšanu, 
kas balstīta UZ tādu ar C0

2 
emisijām sais

tītu elementu, kā piemēram, co2 g/km. 
Latvija var atbalstīt nodokļu piemēro

šanu, kas balstīta uz dokumentāli fiksē
tiem parametriem, kas tieši vai netieši ir 
saistīti ar co2 emisiju daudzumu (pie
mēram, automobiļu motoru tilpums, 
automobiļu vecums, pašmasa vai pilna 
masa), un katra dalībvalsts pati var izvē
lēties, kādu parametru vai to kopumu 
izmantot nodokļu piemērošanā viegla
jiem automobiļiem. 

ES turpinās diskusijas par PVN pake
tes konsolidēto variantu, kam būtu jās
tājas spēkā 2010.gada l.janvārī. 
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