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Par LBAS nostāju nodokļu jautājumā
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izskatījusi Finanšu ministrijas
priekšlikumus nodokļu stratēģijai un aktualizē nepieciešamību samazināt darbaspēka
nodokļu slogu.
LBAS kategoriski noraida jebkādu darbaspēka nodokļu paaugstinājumu (VSAOI, IIN) vai
atvieglojumu (par apgādībā esošu personu, IIN neapliekamā minimuma) samazinājumu.
2017.gadā (FM dati) prognozētā vidējā darba samaksa Latvijā ir 910,5 eiro mēnesī, salīdzinot
ar Igauniju Latvijā darbinieka nodokļu slogs ir 36% augstāks (mēnesī 98 eiro), ar Lietuvu 21% augstāks (mēnesī 57 eiro), pie tam vēl neņemot vērā neapliekamā minimuma ietekmi,
kurš Igaunijā un Lietuvā 2018.gadā paredzēts 500 eiro mēnesī.
LBAS pieprasa:
1. Veicināt darba samaksas palielināšanu, tuvinot to vidējai Eiropas Savienības darba
samaksai, ņemot vērā tās līmeni konkrētajā nozarē.
2. Ievērojami paaugstināt minimālo algu un ar IIN neapliekamo minimumu.
3. Veidot tādu darba samaksas, nodokļu un nodevu politiku, kura:
* nostiprina nodokļu sistēmas taisnīgumu un progresivitāti, samērojot to ar
iedzīvotāju maksātspēju;
* mazina ienākumu nevienlīdzību, polarizāciju sabiedrībā un ēnu ekonomikas
īpatsvaru;
* līdzsvaro darbaspēka un kapitāla nodokļu slogu, atbrīvojot no nodokļiem
investīcijas jaunu darba vietu radīšanai un nostiprinot Latvijas uzņēmumu
konkurētspēju;
* paaugstina nodokļu atvieglojumus apgādājamām personām;
* nodrošina cienīgu darba samaksu par kvalificētu darbu;
* izvirza darba devēju sociālo atbildību kā vienu no priekšnoteikumiem nodokļu
atlaižu saņemšanai (piemēram, koplīgumā iekļautām noteiktām garantijām).
5. Sekmēt koplīgumu un ģenerālvienošanās slēgšanu, atbalstot darbiniekiem papildus noteikto
sociālo garantiju neaplikšanu ar darbaspēka nodokļiem.
6. Nepieļaut darba un arodbiedrību tiesību, darba aizsardzības un citu tiesību normatīvo aktu
grozījumus, kuri vērsti uz darbinieku tiesiskās aizsardzības, ienākumu un sociālo garantiju
mazināšanu vai riskantu un nedrošu nodarbinātības formu veicināšanu.
7. Saglabāt samazinātās pievienotās vērtības nodokļu likmi.
8. Piemērot diferencētas nekustamā īpašuma nodokļa likmes.
9. Nodrošināt veselības aprūpei nepieciešamo finansējumu, izvērtējot dažādus
papildfinansējuma avotus, lai paaugstinātu darba samaksu nozarē strādājošajiem un lai
padarītu pakalpojumus pieejamākus un kvalitatīvākus.
10. Lai nodrošinātu stabilu pašvaldību ienākuma bāzi un nodrošināto pakalpojumu apjomu un
kvalitāti, iesakām saglabāt pašvaldību ienākumu bāzi ne zemāku par 19,5% no vispārējiem
valdības nodokļu ieņēmumiem.

