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

Pārskats par 2022. gada oktobri
2022. gada kopējie nodokļu ieņēmumi konsolidētajā
kopbudžetā bija 1,02 milj. eiro, kas ir par 126
miljoniem eiro jeb 14% vairāk nekā 2021. gada
oktobrī. Iekasēto nodokļu pieauguma temps ir
līdzvērtīgs septembra rādītājiem, tomēr oktobrī ir
būtisks samazinājums iekasēto IIN apjomā. Šāds
iznākums varētu būt saistāms ar iedzīvotāju ienākuma
nodokļa diferencētās neapliekamā minimuma likmes
kāpināšanu no š.g. jūlija. Lai gan patēriņa nodokļi vēl
joprojām labi iekasēti, II ceturksnī neto darba
samaksas reālās pārmaiņas bija negatīvas (-7,6%).
Tas liecina, ka iedzīvotāju reālie ienākumi atpaliek no
patēriņa cenu pieauguma un iedzīvotāju pirktspēja ir
negatīvi ietekmēta, kas turpmāk var atspoguļoties
nodokļu ieņēmumos, neskatoties uz augsto inflāciju,
kas kopumā veicina nodokļu iekasēšanu.
Nodokļu iekasēšana un plāns 2022. un 2021.
gada oktobrī (tūkst. eiro)
400
300
200
100
0
VSAOI

PVN

iekasēts 2021

IIN
iekasēts 2022

AN

UIN

plāns 2022

Avots: Valsts Kase

Analizējot nodokļu iekasēšanu pret IKP
2021. un 2022. gada oktobrī, var secināt, ka
iekasētais nodokļu daudzums pret IKP ir
minimāli samazinājies IIN (-0,2 %p.) un AN
(-0,04 %p.), savukārt minimāli pieaugumi ir
VSAOI (+0,09 %p.), PVN (+0,02 %p.) un
UIN (0,09 %p.) Nemainīgs vai nedaudz
mazāks iekasēto nodokļu daudzums pret IKP
signalizē, ka inflācijas līmenis ietekmē
ekonomiku
arvien
būtiskāk
un
arī
ekonomiskā aktivitāte sāk sabremzēties.
Oktobrī inflācijas līmenis bija 21,8% un tas
nekrītas zemāk par 21% jau kopš š.g. jūlija.
CSP ātrā novērtējuma dati liecina, ka III
ceturksnī iestājusies ekonomikas lejupslīde
– IKP samazinājās par 0,6 %.

Iekasēto nodokļu dinamika 2021. un
2022. gadā pa mēnešiem (tūkst. eiro)
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Absolūtais iekasētais nodokļu daudzums
lielākajās nodokļu grupās (VSAOI, PVN, AN,
UIN), izņemot IIN, pārsniedza 2021. gada
rezultātus. IIN absolūtais iekasētais nodokļu
daudzums š.g. oktobrī bija mazāks par 52
milj. jeb 19%, tomēr iekasēšanas plāns tika
izpildīts. Visās nodokļu grupās (VSAOI, PVN,
IIN, UIN), izņemot AN, nodokļi iekasēti
pārsniedzot plānu. AN iekasēts par 3% mazāk
nekā plānots. Mēneša plāns tika pārpildīts
VSAOI, PVN, IIN un UIN (attiecīgi 22%, 17%,
23% un 33%).

Oktobrī iekasēto nodokļu daudzums pret IKP
2021. un 2022. gadā (% no IKP; kreisā ass) un
starpība (procentpunkti; labā ass)
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