VALSTS SEKRETĀRA VIETNIEKS
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, tālr.67013167, e-pasts pasts@em.gov.lv, www.em.gov.lv

Rīgā
Datums skatāms laika zīmogā Nr. 3.3-4/2020/7638N
Uz 23.10.2020. Nr.
Latvijas Lauku tūrisma asociācija
"Lauku ceļotājs"
Atklāta vēstule par situāciju lauku
tūrisma nozarē 2020. gada rudenī
Ekonomikas ministrija ir saņēmusi Latvijas Lauku tūrisma asociācijas
“Lauku ceļotājs” (turpmāk – asociācijas) 2020.gada 23.oktobra vēstuli, saskaņā ar
kuru tiek vērsta uzmanība, ka paredzot minimālo valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu ieviešanu, kā arī izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļos, būtiski
tiks pasliktināta nozares uzņēmēju turpmākā darbība.
Ekonomikas ministrija izprot asociācijas vēstulē sniegtos apsvērumus un
piekrīt, ka esošajā situācijā valdībai ir jāveic mērķtiecīgi un pārdomāti pasākumi,
lai stabilizētu ekonomiku un ar atbilstošu instrumentu palīdzību mazinātu riskus,
kas saistīti ar uzņēmumu likviditāti. Vienlaikus nevaram noliegt, ka Covid-19
infekcijas izraisītā krīze ir izgaismojusi vairākas būtiskas esošās nodokļu sistēmas
nepilnības, tai skaitā sociālās aizsardzības trūkumu nodarbinātajiem. Līdz ar to
virzīto minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešanas
galvenais mērķis ir risināt Covid-19 infekcijas krīzes laikā identificētās problēmas
saistībā ar sociālo nodrošinājuma nepietiekamību nodarbinātām personām.
Apzināmies, ka piedāvātās izmaiņas palielinās finansiālo slogu daļai uzņēmēju,
taču esošajā situācijā nepietiekamais valsts sociālais nodrošinājums lielai
sabiedrības daļai neļauj saņemt adekvātu sociālo atbalstu nepieciešamības
gadījumā, līdz ar to piedāvātais nodokļu izmaiņu risinājums uzskatāms par
kompromisa variantu.
Vienlaikus vēlamies vērst uzmanību, ka attiecībā uz kadastrālo vērtību un
nekustamā īpašuma nodokļu reformu Ekonomikas ministrija līdz šim ir aktīvi
iesaistījusies un uzskata, ka reformu rezultātā nav pieļaujama papildus sloga
radīšana komersantiem, jo īpaši tādēļ, ka vīrusa Covid-19 izraisītā krīze ir
mazinājusi to ieņēmumus. Saskaņošanas procedūrās līdz šim esam pauduši un arī
turpmāk uzsvērsim, ka primāri ir nepieciešams saprast, kāds ir plānoto nekustamā

īpašuma kadastrālo vērtību un ar to saistīto nekustamā īpašuma nodokļu izmaiņu
mērķis un ko ar to vēlamies sasniegt dažādos segmentos. Esam uzsvēruši, ka
nepieciešams izvērtēt iespējas vienkāršot nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas mehānismu, tai skaitā kadastrālo vērtību aprēķinu, kā arī
nodrošināt prognozējamas un samērīgas nekustamā īpašuma nodokļu sloga
izmaiņas.
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