Prasām nodokļu likmes samazināšanu!?
Efektīvu nodokļu sistēmu varu nosaukt par vienu no pamatnoteicošu Latvijas ekonomikas atjaunošanas
un stabilizēšanas rādītāju. Vajag motivēt cilvēkus maksāt nodokļus. Šim mehānismam vajag izpildīt
investīcijas funkciju, nevis piespiešanas funkciju. Jo, ja mēs izpētīsim šo jautājumu no investīciju
viedokļa, tad nodokļu maksātājam vajag obligāti zināt par ko viņš maksā, un kādus labumus rezultātā viņš
iegūs nākotnē. Tātad vajag veidot uztīcību nodokļu politikai, uzturot stabilitāti, kas savukārt ir ļoti svarīgi
un aktuāli priekš jebkura investora- nodokļu maksātāja.
Uz doto brīdi nodokļu likmes lielākā daudzumā tika paaugstinātas, piemēram, iedzīvotāju ienākuma
nodoklis(INN) tika palielināts līdz 25% (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 15.pants). Esmu
pašnodarbinātā persona, to var interpritēt, ka atbrīvoju valsti no nepieciešamības piedāvāt man darba
vietu. Pašlaik ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju pelna sev iztiku tieši tādā veidā (auto servisu darbinieki,
manikīra, pedikīra meistari utt.), bet ne visi no viņiem ir piereģistrēti VID kā fiziskās personas, kuras veic
saimniecisko darbību, tāpēc ka cilvēki negrib atklāt savu peļņu, jo baidās ka valst pretendēs uz ¼ no
peļņas(!!!!), neko nedodot pretī. Cilvēkiem nav motivācijas maksāt nodokļus!
Diemžēl, uz doto brīdi cilvēku attieksme pret VID ir kā pret „sodošu” iestādi, kura tikai meklē kā „atklāt
nodokļa maksātāju” un aplikt ar nodokļiem to, ko cilvēks vēl nepaspēja paslēpt. Ļoti skumji ka mums ir
tāda situācija. Daži cilvēki pat arī baidās iet VID uz VID konsultācijām, jo baidās ka inspektors viss
visādi meģinās dabūt informāciju, par to, kā cilvēki dzīvo, kā pelna sev iztiku, lai apliktu ar nodokļiem.
Uzskatu, ka tādai nodokļu politikai nav nākotnes. Es negribu teikt, ka samazinot nodokļu likmes, cilvēki
paši skries maksāt nodokļus „izlecot no mājas čībām”, tā kā nopelnīt uzticību ir visai sarežģīti nekā
nozaudēt to. Uzskatu, ka samazinot INN līdz 15% un paaugstinot neapliekamo minimumu līdz 100 LVL
var panākt:
1. Pēc algas saņemšanas darbinieks uz rokām saņems vairāk naudas, un varēs vairāk patērēt, kas
savukārt, stimulēs cilvēku pirktspēju, PVN iekasēšanu valsts budžetā,un galu galā ekonomiku.
2. Tā ir viss efektīvākā metode ciņā pret „ēnas ekonomiku” privāto pakalpojumu sfērā!
Pirmkārt, INN samazināšana ietekmēs legalizāciju privāto pakalpojumu sfērā. Uz doto brīdi daudz
pašnodarbināto personu ir spiestas atrasties „ēnā” un plaši nepidāvāt savus pakalpojumu, jo baidās no
apsūdzības par nereģistrētās saimnieciskās darbības vešanu, jo bailes ir pamatotas, tā kā arvien biežāk un
biežāk var dzirdēt, ka pēc sludinājuma izvietošanas, piemēram ss.lv, zvana pieklājīgas sievietes un
interesējas cik maksā pakalpojums, vai pakalpojuma sniedzējs var izrakstīt kvīti.
Otrkārt, visi nodokļu maksātāji saprot, kā dauz vieglāk un drošāk samaksāt sapratīgo INN nekā izdomāt
izdevumus lai samazinātu apliekamo peļņu. Cilvēki grib ka reklāmā „samaksāt nodokli un mierīgi gulēt”.

