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

Pārskats par 2022. gada aprīli
2022. gada aprīlī kopējie nodokļu
ieņēmumi bija 958 milj. eiro, kas ir par
94 miljoniem eiro jeb 10,8% vairāk
nekā 2021. gada aprīlī. Pieaugums tika
novērots
visās
nodokļu
grupās.
Augstāka
inflācija
ir
viens
no
pieauguma
iemesliem.
Krievijas
agresijai Ukrainā pagaidām
nav
pārmērīgi negatīvas ietekmes uz
iekasēto nodokļu apjomu. Tomēr,
ņemot vērā nestabilo situāciju Ukrainā
un ieviestās sankcijas pret Krieviju,
pastāv
varbūtība,
ka
tālākā
perspektīvā ekonomiskā izaugsme un
iekasēto nodokļu apjoms palēnināsies.

Iekasēto nodokļu dinamika 2021. un 2022. gadā pa
mēnešiem (milj. eiro)
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Analizējot nodokļu iekasēšanu pret
IKP 2021. un 2022. gada aprīlī, var
secināt, ka iekasēto nodokļu
daudzums pret IKP ir palielinājies
VSAOI, PVN un IIN grupās.
Palielinājums ir skaidrojams ar
ekonomiskās
situācijas
uzlabošanos, salīdzinot ar 2021.
gada aprīlī. Tomēr, AN un UIN
īpatsvars pret IKP ir nedaudz
samazinājies, salīdzinot ar 2021.
gada aprīli, ko varētu skaidrot ar
absolūto ieņēmumu daudzumu
kritumu šajās nodokļu grupās.
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Nodokļu iekasēšana un plāns 2022. un 2021. gada
aprīlī (milj. eiro; kreisā ass)

VSAOI

jūl

Pozitīva tendence pašlaik ir vērojama arī
pēc īpatsvara lielākajās nodokļu grupās.
VSAOI, PVN un IIN kategorijās iekasētais
nodokļu daudzums 2022. gada aprīlī
pārsniedza ne tikai 2021. gada rezultātus,
bet arī aprīļa mēneša plānu (1%, 26% un
20% attiecīgi). Salīdzinot š.g. akcīzes
nodokļa aprīļa ieņēmumus ar 2021. gada
aprīļa ieņēmumiem, tiek novērots neliels
ieņēmumu kritums, tomēr, iekasētais
daudzums pārsniedza plānu par 5%. Tikai
UIN ieņēmumi š.g. aprīlī ir zemāki par
2021. gada aprīļa ieņēmumiem, un to
plāns netika izpildīts par 28%.

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

