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Par pētījuma Paying Taxes 2016 metodoloģiju un iegūto rezultātu izmantošanu 
 
Šeit esam iekļāvuši skaidrojumus par pētījuma metodoloģiju un rezultātiem, īpaši attiecībā uz kopējā 
nodokļa sloga aprēķinu1.  
 
Pētījuma mērķis 
 
Pētījumu jau vairāk kā 10 gadus veic Pasaules banka sadarbībā ar PwC.  Paying Taxes pētījuma mērķis 
ir salīdzināt (1) kopējo nodokļu slogu, (2) laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotu, iesniegtu un veiktu 
galveno nodokļu2 nomaksu un (3) nodokļu maksājumu skaitu un biežumu 189 valstīs. Pētījuma 
objekts ir prototipa uzņēmums. 
 
Pētījuma uzdevums ir vērtēt, kā prototipa uzņēmuma maksājamais nodokļu apmērs Latvijā izskatās 
salīdzinoši uz citu (189) valstu fona. Viens prototipa uzņēmums un vienota metodoloģija ir 
nepieciešami, lai 189 valstu dati būtu savstarpēji salīdzināmi.  
 
Pētījums ir veikts ilgstoši uz vieniem un tiem pašiem principiem, kas ļauj izdarīt secinājumus par 
nodokļu reformām pasaulē gan vēsturiskā aspektā, gan valstu savstarpējās konkurences aspektā. Šī 
pētījuma rezultāti nesniedz tiešu atbildi par to, vai Latvijas nodokļu sistēma kopumā (uzņēmumu un 
iedzīvotāju kopējais nodokļu slogs) ir optimāla, tomēr tā sniedz norādes par Latvijas pozīcijām, 
salīdzinot ar citu valstu rādītājiem uzņēmumu līmenī. Tādēļ ir svarīgi saprast pētījumā izmantoto 
metodoloģiju, tāpat arī to, kādas atbildes šis pētījums nesniedz, lai pētījuma rezultātus varētu izmantot 
jēgpilni.  
 
Pētījumā izmantotā metodoloģija 
 
Viens prototipa uzņēmums visās valstīs  
 
Pētījumā iesaistītās pasaules valstis iesniedz datus un nodokļu aprēķinu, par pamatu ņemot prototipa 
uzņēmuma rezultātus, balstoties uz sekojošu pamatinformāciju: 
 

 Uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 Uzsākta darbība 2013. gada 1. janvārī, šis uzņēmumam ir otrais darbības gads  

 Darbojas valsts lielākajā pilsētā, kur notiek aktīvākā uzņēmējdarbība 

 100% kapitāldaļas pieder 5 privātpersonām, valsts rezidentiem 

 Ražotājs, kas pārdod preces mazumtirdzniecībā, nepiedalās ārvalstu tirgos, netiek piemērots 
īpašs nodokļu režīms 

 Nodarbina 60 darbiniekus – no tiem 12 vadītāja pozīcijās un 48 strādniekus.  

 Pirmajā darbības gadā strādāja ar zaudējumiem 

 Bruto peļņa ir 20% 

 50% no uzņēmuma peļņas otrajā gadā tiek izmaksāta dividendēs 

 Uzņēmuma ieņēmumu un izmaksu apmērs balstās uz noteiktiem pieņēmumiem, kas ir vienādi 
visās valstīs, piesaistot tos valstī noteiktajam ienākumam uz 1 iedzīvotāju.  

 

                                                
1 Šajā rakstā nav iekļauti skaidrojumi par pārējo divu pētījumā veikto mērījumu rezultātiem  
2 Uzņēmumu ienākuma nodoklis, darbaspēka nodokļi un Pievienotās vērtības nodoklis 
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Kā tiek noteikts kopējais nodokļu slogs? 
 
Paying Taxes pētījumā kopējais nodokļu slogs tiek aprēķināts kā prototipa uzņēmuma nodokļu 
izdevumu īpatsvars attiecībā pret uzņēmuma peļņu, kas viennozīmīgi nav tas pats, kas likumā 
noteiktās nodokļu likmes vai to summa. 
 
Piemēram, ja uzņēmuma peļņa ir EUR 10,000 un uzņēmums ir samaksājis darba devēja sociālā 
nodokļa daļu pēc likumā noteiktās 23.59% likmes EUR 2,660 apmērā, tad darba devēja sociālā 
nodokļa slogs ir atbilstoši 26.6% apmērā. Attiecībā uz UIN, uzņēmuma peļņa EUR 10,000 jākoriģē 
atbilstoši likumā “Par Uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktajām korekcijām. Iegūto apliekamo 
ienākumu reizinot ar UIN likumā noteikto 15% likmi un iegūstot EUR 630 aprēķināto nodokli, efektīvā 
UIN likme sanāk 6.3%.  
 
Līdz ar to, netiek salīdzinātas dažādu valstu nodokļu likumos noteiktās nodokļu likmes (piemēram, 
15% UIN likme, 23.59% Darba devēja / 10.5% Darba ņēmēja Valsts Sociālās Apdrošināšanas iemaksu 
likmes), bet cik procentuāli daudz nodokļu izmaksas sastāda no prototipa uzņēmuma peļņas. Šis 
pētījums nesalīdzina likumos noteiktās nodokļu likmes katru atsevišķi vai kopā, jo tās bieži vien 
nav salīdzināmas, ņemot vērā atšķirīgo ar nodokli apliekamo bāzes lielumu katrā valstī. 
 
Paying Taxes pētījumos tiek izmantoti viena kalendārā gada rādītāji, konkrēti Paying Taxes 2016 
pētījumā tiek izmantoti 2014. gada dati.   
 
Pētījuma metodoloģija un prototipa uzņēmuma kritēriji plašāk skaidroti šeit 

http://www.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes 
 
 
Pētījuma izmantošana un tā ierobežojošie faktori  
 
PwC uzsver, ka atsevišķa šī pētījuma rezultātu izmantošana stratēģisku lēmumu pieņemšanā, bez 
padziļinātas nodokļu sistēmas analīzes valstī kopumā ir ierobežota, jo: 
 

1) Šis pētījums nesalīdzina, kāds nodokļu slogs ir maziem, vidējiem un lieliem vienas valsts 
uzņēmumiem, proti, nesniedz atbildi, cik proporcionāli daudz mazie uzņēmumi samaksā 
nodokļos salīdzinot ar tās pašas valsts lielajiem uzņēmumiem; 

 
2) Šis pētījums nesalīdzina, kāds ir nodokļu slogs vienas nozares uzņēmumam salīdzinājumā ar 

citā nozarē strādājošu uzņēmumu; 
 

3) Šis pētījums nesalīdzina, cik liela ir nodokļu plaisa jeb attiecība starp kopējiem samaksātajiem 
darbaspēka nodokļiem un kopējām darbaspēka izmaksām (skat. Paying Taxes 2016 3.nodaļu 
“Uncovering the impact of hidden taxes on employment”). Paying Taxes pētījums vērtē tikai 
darba devēja kopējās izmaksas  - bruto algu plus darba devēja samaksāto sociālo iemaksu daļu, 
kas Latvijā tiek maksāta pēc 23.59% likmes. Uzņēmumi, lai arī iemaksā valsts budžetā pārējos 
algas nodokļus, proti, iedzīvotāju ienākuma nodokli un darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu, 
šos nodokļus peļņas/zaudējumu sastāvā norāda bruto algas sastāvā, jo tie tiek ieturēti no 
darba ņēmēja algas.  

 

http://www.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes
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Paying Taxes 2016 ziņojumā ir iekļauts Dr. Andrew Sentance raksts ar atsauci uz OECD 
Taxing Wages Report, 2015 pētījuma rezultātiem, kas analizē, kādu iespaidu atstāj darbaspēka 
nodokļi uz ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, un kā šo iespaidu var mīkstināt. Tas ir 
īpaši svarīgi Eiropas valstīs, kur uzņēmumi darbaspēka nodokļos maksā salīdzinoši daudz, 
tāpat arī kopējais personāla nodokļu apmērs ir salīdzinoši augstāks nekā pārējos pasaules 
reģionos. 
 
Izstrādājot nodokļu reformas un politikas maiņu, Dr Sentance iesaka iekļaut sekojošas 
komponentes (a) publiskās pārvaldes izdevumu samazināšanu, (b) pārnest darbaspēka 
nodokļu ieņēmumus uz citām jomām, proti, gūstot vairāk nodokļus no peļņas, patēriņa vai 
īpašuma, visbeidzot (c) darbaspēka nodokļu struktūras un sadalījuma starp darba 
devēju/darba ņēmēju pārskatīšana, kā arī daļēji nodarbināto un pašnodarbināto personu 
nodokļu sloga samazināšana.  
 

 

 

 


