Kopsavilkums par nodokļu ieņēmumiem
Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi

Pārskats par 2022. gada augustu
2022. gada augustā kopējie nodokļu
ieņēmumi bija 970 milj. eiro, kas ir par
68 miljoniem eiro jeb 7,6% vairāk
nekā 2021. gada augustā. Pieaugums
kļuvis lēnāks un līdzīgi kā jūlijā
novērots neliels nodokļu ieņēmumu
kritums akcīzes nodoklī. Ekonomiskās
aktivitātes sabremzēšanās uz noturīgi
augsta 12 mēnešu inf lācijas f ona, kas
š.g. augustā sasniedza 21,6%, ir
galvenie iemesli iekasēto nodokļu
lēnākam pieaugumam. Turpinoties
Krievijas
karam
pret
Ukrainu,
sankcijām un energoresursu cenu
nenoteiktībai
nākamajos mēnešos,
pastāv varbūtība, ka negatīvi tiek
ietekmēts gan kopējais patēriņš, gan
nodokļu iekasēšana.

Iekasēto nodokļu dinamika 2021. un 2022. gadā pa
mēnešiem (milj. eiro)

Nodokļu ieņēmumi, milj. eiro
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Avots: Valsts Kase
Analizējot nodokļu iekasēšanu pret
IKP 2021. un 2022. gada augustā,
var secināt, ka iekasētais nodokļu
daudzums pret IKP ir minimāli
samazinājies VSAOI, PVN un AN,
savukārt UIN palicis nemainīgs,
bet IIN
minimāli pieaudzis.
Nemainīgs vai nedaudz mazāks
iekasēto nodokļu daudzums pret
IKP signalizē, ka inf lācijas līmenis
sāk ietekmēt ekonomiku arvien
būtiskāk un arī ekonomiskā
aktivitāte sāk sabremzēties.
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Nodokļu iekasēšana un plāns 2022. un 2021. gada
augustā (milj. eiro)

VSAOI

jūl

Kopumā nodokļi joprojām tiek labi iekasēti
pēc īpatsvara lielākajās nodokļu grupās
(VSAOI, PVN, IIN, UIN), izņemot AN.
Absolūtais iekasētais nodokļu daudzums
šajās grupās 2022. gada augustā
pārsniedza 2021. gada rezultātus, bet AN
absolūtais iekasētais nodokļu daudzums
š.g. augustā bija mazāks par 6,8 milj.
nekā 2021. g. Mēneša plāns tika pārpildīts
VSAOI, PVN, IIN un UIN (attiecīgi 7%,
13%, 15% un 16%), bet plāns neizpildījās
AN par 10%.

Augustā iekasēto nodokļu daudzums pret IKP 2021. un
2022. gadā (% no IKP; kreisā ass) un starpība
(procentpunkti; labā ass)
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Excel f ails ar datiem un pilnu analīzi ir pieejams šeit.

