
Par progresīvu nodokļu sistēmu un progresīvo ienākumu nodokli  
Lai katrs Latvijas iedzīvotājs spēj radīt un īstenot savus sapņus. 
 
Mēs prasām LR Ministru kabinetam izstrādāt un pieņemt „Nodokļu politikas pamatnostādnes”, kurā 
noteikts, ka materiālajā nevienlīdzība, kas noteikta ar Džini koeficientu, Latvijā jāsamazina līdz Eiropas 
Savienības vidējam līmenim nākošo piecu gadu laikā. 
 
„Nodokļu politikas pamatnostādņu” jānosaka, ka veicot jebkuras izmaiņas nodokļu likumdošanā, 
Saeimas deputātu pienākums ir veicināt ienākumu atšķirību mazināšanu līdz Eiropas Savienības vidējam 
līmenim. 
 
Latvijā ir nepieciešama progresīvāka nodokļu sistēma, kurā platākie pleci nes vairāk, un vienlaikus darbīga 
ekonomika, kurā katrs var īstenot savas ieceres un kļūt bagāts godprātīgā ceļā, kārtīgi un gudri strādājot. 
Šodien superbagātnieki var īstenot jebko, kamēr pārāk daudzi grimst nabadzībā, nevarot paveikt neko... 
Sapņu piepildīšanai ir nepieciešami vismaz minimāli materiālie līdzekļi. Krasa nabadzība nokauj cilvēka garu, 
liedzot tam būt sekmīgam Latvijas sabiedrības loceklim, un nedod iespējas pašrealizācijai un cilvēka cienīgai 
dzīvei. Izlīdzinātāki, bet ne vienādi ienākumi veicina veselību, dzīves ilgumu, mazina noziedzību un veicina 
uzņēmējdarbību. 
  
Nevienlīdzība Latvijā ir sasniegusi Eiropā visaugstāko, civilizētā sabiedrībā nepieņemamu līmeni. Latvijā 
nevienlīdzības mērs – Džini koeficients 2010. gada sākumā bija 36,1. Tas nozīmē, ka nodokļi ir lielāki tiem, 
kam ienākumi mazi, bet ļoti bagātie maksā pavisam maz. Oligarhu interesēm atbilstošā nodokļu sistēma ļauj 
tiem raust vairāk un vairāk, kamēr vienkāršā tauta spiesta maksāt ļoti lielus nodokļus pat no nelielām 
algām. 
 
Mēs prasām Saeimas deputātiem un LR ministru kabinetam pakāpeniski pārveidot nodokļus tā, lai 
palielinātos visbagātāko iedzīvotāju un luksusa patēriņa nodokļi, bet samazinātos nodokļu nasta mazo 
algu saņēmējiem, - pirmkārt ieviešot progresivitāti darba algām noteikto nodokļu iekasēšanā. Valdība 
šobrīd atzīst, ka jāsamazina darbaspēku nodokļu likme. Tas pirmkārt veicams, samazinot iedzīvotāju 
ienākuma nodokļu likmi mazo ienākumu saņēmējiem, tālāk progresivitāte jāievēro, arī veidojot citu 
nodokļu politiku, piemēram, nosakot vai paturot mazākas PVN likmes tām precēm, kuras veidu lielu daļu 
patēriņa nabadzīgo slāņu grozā.  
 
Progresīvā nodokļu sistēma ir veids, kā rast līdzekļus Latvijas ģimeņu atbalstam, pieejamai veselības aprūpei 
un kvalitatīvai valsts finansētai izglītībai. Progresīvo nodokļu nozīmība un nepieciešamība labklājības valsts 
būvēšanā ir pierādījusies visā Eiropā. Šīs nodokļu sistēmas sniegtais samazinājums mazāko ienākumu 
saņēmējiem palielinās Latvijas rūpniecības un eksporta konkurētspēju. 
 
Straujāks iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums mazāko ienākumu saņēmējiem būtiski samazinās arī 
ēnu ekonomikas apmēru. 
 
Mēs uzskatām, ka līdzšinējā Latvijas nodokļu politika ir sevi izsmēlusi, radot dziļu ekonomisko krīzi, un 
veicinājusi dramatisku sabiedrības noslāņošanos. Mēs pieprasām Latvijas nodokļu politiku nākotnē veidot, 
par pamatu ņemot Zviedrijas, Dānijas, Vācijas un citu veiksmīgu labklājību baudošo Eiropas valstu piemēru. 
 
Mēs vēlamies sabiedrību, kur strādīgākais dzīvo labāk. Mēs vēlamies vidusšķiru. Progresīva nodokļu sistēma 
bagātos nepadara par nabagiem, bet nodrošina tiem kvalitatīvu dzīves vidi - izglītotu, kulturālu, drošu un 
laimīgu sabiedrību. Tā rada iespēju valstij nodrošināt kvalitatīvus resursus un priekšnosacījumus veselīgai un 
ilglaicīgai ekonomikas izaugsmei, kas vairo ikviena sabiedrības locekļa labklājību. Progresīva nodokļu 
sistēma samazinās dramatisko nevienlīdzību, cels kopējo labklājību, radīs nodokļu maksāšanas kultūru un 
veicinās ikviena sabiedrības locekļa atbildību pret savu valsti, stiprinot piederības sajūtu tai. Progresīvā 
nodokļu sistēma ir viens no galvenajiem instrumentiem Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, jo tā 



radīs pieprasījumu pēc vietējām precēm un pakalpojumiem, stiprinot vidusšķiru un dodot iespēju attīstīties 
ikvienam. 
 


