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

Pārskats par 2022. gada jūniju
2022. gada jūnijā kopējie nodokļu
ieņēmumi bija 889 milj. eiro, kas ir par
129 miljoniem eiro jeb 15,6% vairāk
nekā 2021. gada jūnijā. Pieaugums
tika novērots visās nodokļu grupās.
Salīdzinoši
stabila
ekonomiskā
situācija un 12 mēnešu inflācija, kas
š.g. jūnijā sasniedza 19,3%, ir
galvenie iemesli iekasēto nodokļu
pieaugumam. Krievijas karam pret
Ukrainu, sankcijām un energoresursu
cenu
nenoteiktībai
nākamajos
mēnešos
saglabāsies
potenciāls
negatīvi ietekmēt gan ekonomiku, gan
nodokļu iekasēšanu.

Iekasēto nodokļu dinamika 2021. un 2022. gadā pa
mēnešiem (milj. eiro)
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Analizējot nodokļu iekasēšanu pret
IKP 2021. un 2022. gada jūnijā,
var secināt, ka arī iekasētais
nodokļu daudzums pret IKP ir
palielinājies VSAOI, PVN un IIN
grupās. Lielākais iekasēto nodokļu
daudzums pret IKP nozīmē, ka
iekasēto nodokļu pieaugums ir ne
tikai inflācijas dēļ, bet
arī
ekonomiskās
aktivitātes
izaugsmes dēļ. Samazinājums ir
vērojams tikai AN grupā, tomēr
arī tas bija neliels.
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Nodokļu iekasēšana un plāns 2022. un 2021. gada
jūnijā (milj. eiro)
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Pozitīva tendence pašlaik ir vērojama arī
visās, pēc īpatsvara, lielākajās nodokļu
grupās. VSAOI, PVN IIN un UIN
kategorijās absolūtais iekasētais nodokļu
daudzums 2022. gada jūnijā pārsniedza ne
tikai 2021. gada rezultātus, bet arī jūnija
mēneša plānu (attiecīgi 17%, 21%, 45%
un 26%). AN grupā š.g. jūnija plāns netika
izpildīts par 3%, lai arī rezultāts ir
adekvāts un tuvu mērķim. Turklāt AN
absolūtais iekasētais nodokļu daudzums
š.g. jūnijā pārsniedza 2021. g. jūnija
rezultātu par 5%.

Jūnijā 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.

