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Galvenās aktualitātes nodokļu, Galvenās aktualitātes nodokļu, 
grāmatvedības un revīzijas politikāgrāmatvedības un revīzijas politikā

2019.gada 12.decembris

Makroekonomiskās attīstības Makroekonomiskās attīstības 
prognozes (Jūnijs, 2019)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

PrognozePrognoze

Iekšzemes kopprodukts (IKP), 
milj. euro

27033 29524 31402 33154 34899 36736

pieaugums faktiskajās cenās , % 8.0 9.2 6.4 5.6 5.3 5.3

pieaugums salīdzināmās cenās, % 4.6 4.8 3.2 2.8 2.8 2.8pieaugums salīdzināmās cenās, % 4.6 4.8 3.2 2.8 2.8 2.8

IKP deflators, izmaiņas % 3.2 4.2 3.1 2.7 2.4 2.4

PCI (gads pret gadu), % 2.9 2.5 2.8 2.5 2.1 2.0PCI (gads pret gadu), % 2.9 2.5 2.8 2.5 2.1 2.0

Tautsaimniecībā nodarbināto 
mēneša vidējā bruto darba 926 1004 1079 1144 1201 1261mēneša vidējā bruto darba 
samaksa, euro

926 1004 1079 1144 1201 1261

pieaugums faktiskajās cenās, % 7.8 8.4 7.5 6.0 5.0 5.0

pieaugums salīdzināmās cenās, % 4.7 5.7 4.6 3.4 2.8 2.9pieaugums salīdzināmās cenās, % 4.7 5.7 4.6 3.4 2.8 2.9

Nodarbinātība, tūkst. iedzīvotāju
(atbilstoši darbaspēka apsekojumiem)

895 909 914 915 914 913
(atbilstoši darbaspēka apsekojumiem)

pieaugums, % 0.2 1.6 0.5 0.1 -0.1 -0.1

Bezdarba līmenis (gada vidējais), 
% no ekon. aktīviem iedzīvotājiem

8.7 7.4 7.0 6.6 6.3 5.7
% no ekon. aktīviem iedzīvotājiem

Izlaižu starpība, % 0.5 1.7 1.4 0.8 0.4 0.0

Datu avots: CSP, FM prognozes 2
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Nodokļu ieņēmumu pieaugums
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Vidējā termiņa prognozesFakts

3
Valsts budžets* Pašvaldību budžets Visi nodokļu ieņēmumi % no IKP

*izņemot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā un 3.pensiju līmenī

TIEŠIE NODOKĻITIEŠIE NODOKĻI
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Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī 
un minimālajā algā no 2020.gada

2018 2019 2020 20212018 2019 2020 2021

Minimālā alga, euro par mēnesi 430 500

Diferencētais neapliekamais 
minimums, euro par mēnesi 0 - 200 0 – 230

0 – 300
0 – 250

NM min 0 0 0

NM max 200 230 300 /250NM max 200 230 300 /250

AI min 440 440 500 /440

AI max 1000 1100 1200

Pensionāra neapliekamais 
250 270

300 Pensionāra neapliekamais 
minimums, euro par mēnesi

250 270
300 

330 (2021)

Atvieglojums par apgādībā esošu 
personu, euro par mēnesi

200 230 250
personu, euro par mēnesi

5

Neto algas un darba spēka nodokļu Neto algas un darba spēka nodokļu 
plaisas izmaiņas 2020.gadā

Neto alga

DNM 250        300  

Likmes slieksnis 440 500

Bez bērniem Ar vienu bērnu

Bruto alga, 
EURO mēn

Pirms Pēc
NET 

ieguvu Pirms Pēc
NET 

ieguvu

Eurostat: Nodokļu slogs strādājošajam, kas 
pelna 67% no vidējās algas, bez bērniem

EURO mēn
Pirms Pēc ieguvu

ms
Pirms Pēc ieguvu

ms
400 335 345 10 356 356 0
600 467 479 12 517 529 12
800 596 604 8 646 654 8

38,7
37,1

32,9

ES -28 ES - 38,2%

800 596 604 8 646 654 8
1 000 725 729 4 775 779 4
1 200 854 854 0 904 904 0
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IIN diferencētā neapliekamā minimuma IIN diferencētā neapliekamā minimuma 
(NM) admistrēšanas izmaiņas

Lai nodrošinātu, ka VID prognozētā mēneša NM summa,Lai nodrošinātu, ka VID prognozētā mēneša NM summa,
kuru piemēro taksācijas gada laikā, ir iespējami tuva gada
diferencētajam NM:diferencētajam NM:

21.03.2019. tika pieņemti grozījumi likumā «Par iedzīvotāju21.03.2019. tika pieņemti grozījumi likumā «Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli», kas paredz, ka:

 pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu un vienošanos ar
ienākuma izmaksātāju, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā
piemēro maksātāja prognozēto mēneša NM, kas nepārsniedzpiemēro maksātāja prognozēto mēneša NM, kas nepārsniedz
maksātājam noteikto VID prognozētā mēneša NM apmēru

MK noteikumi paredz, ka no 01.01.2020 nosakot iepriekšējāMK noteikumi paredz, ka no 01.01.2020 nosakot iepriekšējā
perioda ienākumu, uz kura pamata tiek noteikts VID
prognozētais mēneša NM, vērā tiks ņemts vidējais brutoprognozētais mēneša NM, vērā tiks ņemts vidējais bruto
algas pieaugums iepriekšējā gadā (2018.gadā – 9%)
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Grozījumi MK noteikumos nr.969 Grozījumi MK noteikumos nr.969 
«Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi» (1)komandējumiem saistītie izdevumi» (1)

MK 19.11.2019 pieņēmis grozījumus MK noteikumos NR.969, kas
paredz pārskatīt komandējuma (darba brauciena) izdevumu
kompensācijas normas komandējumiem (darba braucieniem) gankompensācijas normas komandējumiem (darba braucieniem) gan
pa Latviju, gan uz ārvalstīm atbilstoši ekonomiskās situācijas
izmaiņām kopš 2010.gada.izmaiņām kopš 2010.gada.

Piemēram, dienas naudas un viesnīcas izdevumu limita izmaiņas
Latvijā:Latvijā:

Pašlaik spēkā 
esošais

Jaunais 
esošais

Komandējuma dienas nauda (darba 
brauciena kompensācija par papildu 

6 8
brauciena kompensācija par papildu 
izdevumiem), euro

Viesnīcas izdevumu limits, euro:Viesnīcas izdevumu limits, euro:

- Rīgā 57 120

- citās apdzīvotās vietās 43 60
8

- citās apdzīvotās vietās 43 60
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Grozījumi MK noteikumos nr.969 Grozījumi MK noteikumos nr.969 
«Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi»(2)komandējumiem saistītie izdevumi»(2)

mainīt sabiedriskā transporta izdevumu atlīdzināšanas
maksimālo apmēru Latvijā – atlīdzinās faktiskosmaksimālo apmēru Latvijā – atlīdzinās faktiskos
izdevumus (iepriekš – apmērā, kas nepārsniedz 30% no
visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudasvisām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas
kopsummas).

precizēta norma, kas nosaka, ka tad, ja darbiniekam irprecizēta norma, kas nosaka, ka tad, ja darbiniekam ir
nodrošināta bezmaksas uzturēšanās un ēdināšana vismaz
3x dienā vai saskaņā ar ES normatīvo aktu3x dienā vai saskaņā ar ES normatīvo aktu
regulējumu (piemēram, aviācijas nozarē), darba devējs
par katru komandējuma dienu izmaksā līdz 30% nopar katru komandējuma dienu izmaksā līdz 30% no
komandējuma dienas naudas normas.

9

Grozījumi MK noteikumos nr.969 
«Kārtība, kādā atlīdzināmi ar «Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi»(3)komandējumiem saistītie izdevumi»(3)

 Komandējuma dienas naudas (darba brauciena Komandējuma dienas naudas (darba brauciena
kompensācija par papildu izdevumiem) un viesnīcas
izdevumu limita palielinājumu komandējumiem/darbaizdevumu limita palielinājumu komandējumiem/darba
braucieniem uz ārvalstīm, t. sk.:

Valsts Dienas nauda, euro Viesnīcas izdevumu Valsts Dienas nauda, euro
Esošā/jaunā

Viesnīcas izdevumu 
limits, euro

Esošais/jaunais

LietuvaLietuva 29/30 100/120

Igaunija 29/40 100/12029/40 100/120

Beļģija 40/60 200/250

Francija 57/60 200/250Francija 57/60 200/250

Polija 29/35 130/150

 Precizēt un papildināt ārvalstu sarakstu

10
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likuma grozījumi (likumprojekts)

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā izstrādāti ar mērķi
pārņemt Direktīvās noteiktās normas, tādējādi stiprinot un aizsargājotpārņemt Direktīvās noteiktās normas, tādējādi stiprinot un aizsargājot
Latvijas UIN bāzi

Direktīvu galvenais mērķis, tādējādi arī likumprojektā ietverto normuDirektīvu galvenais mērķis, tādējādi arī likumprojektā ietverto normu
mērķis, ir novērst UIN bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu, kā arī
novērst negatīvu ietekmi uz konkurenci, efektivitāti, pārredzamību un
taisnīgumutaisnīgumu

Direktīvu pārņemšana:Direktīvu pārņemšana:

Izceļošanas nodoklis (Exit tax) – piemērojams aktīviem, atstājot LV
(Padomes 2016.gada 12.jūlija direktīva 2016/1164/ES, ar ko paredz(Padomes 2016.gada 12.jūlija direktīva 2016/1164/ES, ar ko paredz
noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši
iespaido iekšējā tirgus darbību 5.pantā)

Hibrīdās neatbilstības (Hybrid mismatches) – to novēršanas
regulējums (Padomes 2017. gada 29. maija direktīva 2017/952/ES, ar
ko attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm groza Direktīvuko attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm groza Direktīvu
2016/1164/ES)

11

Izceļošanas nodoklisIzceļošanas nodoklis

Piemēro, kad aktīvs atstāj Latviju un Latvija zaudē nodokļa uzlikšanas
tiesības (aktīva pārvietošana):

1) pārvietojot aktīvu no galvenā uzņēmuma Latvijā uz tā pastāvīgo1) pārvietojot aktīvu no galvenā uzņēmuma Latvijā uz tā pastāvīgo
pārstāvniecību (turpmāk - PP) ārpus Latvijas;

2) pārvietojot aktīvu no PP Latvijā uz galveno uzņēmumu (vai citu tā PP)2) pārvietojot aktīvu no PP Latvijā uz galveno uzņēmumu (vai citu tā PP)
ārpus Latvijas;

3) pārvietojot aktīvu sakarā ar uzņēmuma rezidences vietas maiņu (Latvija
no galvenā uzņēmuma vietas kļūst par PP vietu);no galvenā uzņēmuma vietas kļūst par PP vietu);

4) pārvietojot aktīvu saimnieciskās darbības veida nodošanas ietvaros (no
PP Latvijā uz galvenā uzņēmuma citu PP ārpus Latvijas);PP Latvijā uz galvenā uzņēmuma citu PP ārpus Latvijas);

UIN nodokļa bāzes korekcija – nodokļa maksāšanas brīdis:

Pirmajā gadījumā nodoklis tiek aprēķināts aktīva pārvietošanas brīdī, bet
faktiski tā samaksa tiek veikta peļņas sadales brīdī (veicot uzņēmuma kopējās
peļņas sadali)peļņas sadali)

Otrajā gadījumā - taksācijas periodā (mēnesī), kad notiek aktīvu pārvietošana

Trešajā un ceturtajā gadījumā - taksācijas periodā (mēnesī), kad notiek aktīvu
nodošana uzņēmuma rezidences vietas maiņas vai reorganizācijas ietvarosnodošana uzņēmuma rezidences vietas maiņas vai reorganizācijas ietvaros

12
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Hibrīdo neatbilstību regulējums Hibrīdo neatbilstību regulējums 

Piemērojams gadījumos, kad saistītu personu rīcība vai strukturēti pasākumi rada
atskaitījumu bez iekļaušanas (viena persona veic atskaitījumu no nodokļa bāzes, betatskaitījumu bez iekļaušanas (viena persona veic atskaitījumu no nodokļa bāzes, bet
otra puse to neiekļauj apliekamajā bāzē) vai dubultu atskaitījumu (abas personas
veic nodokļa bāzes samazināšanu)

Piemērojams arī attiecībā uz trešajām valstīm

Hibrīdās neatbilstības gadījumā jaunais regulējums paredz pienākumu veikt UIN
nodokļa bāzes korekciju- iekļauj Latvijas apliekamajā ienākumā:

 Latvijā atskaitīto summu, kas ārvalstī nodokļa uzlikšanas vajadzībām nav Latvijā atskaitīto summu, kas ārvalstī nodokļa uzlikšanas vajadzībām nav
ņemta vērā apliekamā ienākuma noteikšanai;

 Latvijā veiktā atskaitījuma summu, kas arī ārvalstī ir tikusi atskaitīta, nosakot
apliekamo ienākumu;apliekamo ienākumu;

 ienākuma summu, attiecībā uz kuru ārvalstī (trešajā valstī) nav tikušas
izpildītas divu iepriekšējo punktu prasības

Likumprojektā tikai šī regulējuma piemērošanai ietvertas specifiskas definīcijas, kā arī
uzskaitīti hibrīdo neatbilstību veidi

Papildus informācija un piemēri par hibrīdajām neatbilstībām (uz ko atsaucas arī ES)
pieejami OECD mājaslapāpieejami OECD mājaslapā

13

Citi Uzņēmumu ienākuma nodokļa Citi Uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likuma grozījumi

 Nerezidenta ienākuma no nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas
Latvijā aplikšana, piemērojot 5% nodokļa likmi (paredzēti izņēmumi attiecībā uzLatvijā aplikšana, piemērojot 5% nodokļa likmi (paredzēti izņēmumi attiecībā uz
maksājumiem starp uzraudzītajiem alternatīvo ieguldījumu fondiem vai ieguldījumu
fondiem)

 Nodokļu atvieglojums, kas attiecas uz akciju atsavināšanu, netiek Nodokļu atvieglojums, kas attiecas uz akciju atsavināšanu, netiek
piemērots tādu personu akcijām, kuru aktīvu vērtību pamatā veido Latvijā esošs
nekustamais īpašums

 Izņēmums attiecībā uz korekcijas veikšanu par procentu maksājumiem, ja Izņēmums attiecībā uz korekcijas veikšanu par procentu maksājumiem, ja
aizņēmums saņemts nacionālās nozīmes publiskās infrastruktūras projekta
finansēšanai

Ieguldījumu publiskā infrastruktūrā regulējums, kas paredz tiesības Ieguldījumu publiskā infrastruktūrā regulējums, kas paredz tiesības
nepalielināt apliekamo ienākumu par ieguldījumiem, kas veikti valstij un
pašvaldībām piederošajos publiskās infrastruktūras objektos, ja tiek izpildīti attiecīgipašvaldībām piederošajos publiskās infrastruktūras objektos, ja tiek izpildīti attiecīgi
nosacījumi

 Nodokļu plānošanas ierobežošanas normas:

 kas paredz pienākumu UIN bāzē ietvert veiktos avansa, galvojuma kas paredz pienākumu UIN bāzē ietvert veiktos avansa, galvojuma
naudas vai rokas naudas maksājumu, ja darījums nav uzsākts 12
mēnešu laikā no mēneša, kurā veikts maksājums

 papildus nosacījumi reprezentatīva automobiļa iegādes vērtības papildus nosacījumi reprezentatīva automobiļa iegādes vērtības
noteikšanai - 12 mēnešu periodā pēc automobiļa iegādes ņem vērā arī
šim automobilim veiktās uzlabojuma izmaksas

14
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NETIEŠIE NODOKĻINETIEŠIE NODOKĻI
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Akcīzes nodokļa izmaiņas tabakas Akcīzes nodokļa izmaiņas tabakas 
izstrādājumiem

01.07.

2018.

01.07.

2019.

01.07.

2020.2018. 2019. 2020.

Cigaretes:

Specifiskais nodoklis, par 1000 cigaretēm 74,6 78,7 78,7Specifiskais nodoklis, par 1000 cigaretēm 74,6 78,7 78,7

ad-valorem, % 20% 20% 20%

Minimālais nodokļa līmenis par 1000 

cigaretēm 
109,2 114,7 114,7

01.01.

2018.

01.01.

2019.

01.01.

2020.

Cigāri un cigarillas, par 1000 gab. 73 88 95,20

Smēķējamā tabaka, par 1000 gramiem:

smalki sagriezta smēķējamā tabaka 66 70 75

cita smēķējamā tabaka 66 70 75

Citi tabakas produkti (tabakas lapas, 

karsējamā tabaka), par 1000 gramiem
66 70 75

16
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Akcīzes nodokļa izmaiņas Akcīzes nodokļa izmaiņas 
alkoholiskiem dzērieniemalkoholiskiem dzērieniem

01.03. 01.03. 01.08. 01.03.

2018. 2019. 2019. 2020.

Vīns, par 100 litriem 92 101 101 111

Raudzēti dzērieni ar absolūtā spirta saturu  līdz 6 tilp.% Raudzēti dzērieni ar absolūtā spirta saturu  līdz 6 tilp.% 

(ieskaitot), par 100 litriem
64 64 64 64

Raudzēti dzērieni ar absolūtā spirta saturu  virs 6 tilp.% 

(ieskaitot), par 100 litriem
92 101 101 111

(ieskaitot), par 100 litriem

Starpprodukti ar absolūtā spirta saturu  līdz 15 tilp.% 

(ieskaitot), par 100 litriem
92 101 101 111

Starpprodukti ar absolūtā spirta saturu  no 15 līdz 22 Starpprodukti ar absolūtā spirta saturu  no 15 līdz 22 

tilp.% (ieskaitot), par 100 litriem
150 168 168 185

Pārējie alkoholiskie dzērieni (par 100 litriem absolūtā 

spirta
1670 1840 1564 2025

spirta
1670 1840 1564 2025

Alus, par katru absolūta spirta tilp.% par 100 litriem 6,81 7,43 7,43 8,15

Alus, par katru absolūta spirta tilp.% par 100 litriem 3,42 3,74 3,74 4,056

1 ne mazāk kā 12,5 EUR par 100 litriem alus
2 par pirmajiem mazās alus darītavās saražotajiem 10 000 hl kalendārajā gadā (ne mazāk kā 12,5 EUR par 100 litriem alus) par pirmajiem mazās alus darītavās saražotajiem 10 000 hl kalendārajā gadā (ne mazāk kā 12,5 EUR par 100 litriem alus) 
3 ne mazāk kā 13,6 EUR par 100 litriem alus
4 par pirmajiem mazās alus darītavās saražotajiem un LV realizētajiem 10 000 hl kalendārajā gadā (ne mazāk kā 13,6 EUR 
par 100 litriem alus) 
5 ne mazāk kā 14,9 EUR par 100 litriem alus
6 par pirmajiem mazās alus darītavās saražotajiem un LV realizētajiem 10 000 hl kalendārajā gadā (ne mazāk kā 14,9 EUR 
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6 par pirmajiem mazās alus darītavās saražotajiem un LV realizētajiem 10 000 hl kalendārajā gadā (ne mazāk kā 14,9 EUR 
par 100 litriem alus) 

Akcīzes nodokļa izmaiņas naftas Akcīzes nodokļa izmaiņas naftas 
produktiemproduktiem

01.01. 01.01. 01.01.01.01.
2016.

01.01.
2018.

01.01.
2020.

Svinu nesaturošs benzīns, par 1000 litriem 436 476 509

Svinu saturošs benzīns, par 1000 litriem 455,32 594 594

Dīzeļdegviela (gaišā degvieleļļa), par 1000 litriem 341 372 414Dīzeļdegviela (gaišā degvieleļļa), par 1000 litriem 341 372 414

Petroleja, par 1000 litriem 341 372 414

Naftas gāzes (autogāze), par 1000 kg 206 244 285

Marķētā dīzeļdegviela izmantošanai lauksaimniecībā, par 
1000 litriem

50 55,8* 62,1
1000 litriem

*no 1.jūlija

18
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Citas plānotās izmaiņas akcīzes Citas plānotās izmaiņas akcīzes 
nodokļa jomānodokļa jomā

Plānotās izmaiņas saskaņā ar Saeimā iesniegtajiemPlānotās izmaiņas saskaņā ar Saeimā iesniegtajiem
likumprojektiem par grozījumiem likumā «Par
akcīzes nodokli» (plānots stāties spēkā 2020.gada 1.janvārī)akcīzes nodokli» (plānots stāties spēkā 2020.gada 1.janvārī)

Likumprojekts Nr.266/Lp13 (23.05.2019 pieņemts 2.lasījumā):
 Atcelt akcīzes nodokļa atbrīvojumu dabasgāzei, kuru izmanto: Atcelt akcīzes nodokļa atbrīvojumu dabasgāzei, kuru izmanto:

• lauksaimniecībā segto zemes plātību (siltumnīcu) siltumapgādei;
• rūpniecisko mājputnu novietņu un inkubatoru siltumapgādei.• rūpniecisko mājputnu novietņu un inkubatoru siltumapgādei.

 Noteikt minimālo likmi dīzeļdegvielai, ko izmanto zvejai iekšējos ūdeņos.

Likumprojekts Nr.383/Lp13 (26.09.2019 pieņemts 1.lasījumā):
 Atcelt samazinātās akcīzes nodokļa likmes biodegvielai (B100) un fosilās

ar augstu biodegvielas piejaukumu maisījumam (E85) un noteikt
 Atcelt samazinātās akcīzes nodokļa likmes biodegvielai (B100) un fosilās

ar augstu biodegvielas piejaukumu maisījumam (E85) un noteikt
minimālās likmes saskaņā ar Direktīvu 2003/96/EK.

 Likumprojektus par attiecīgajiem grozījumiem Saeimā ir iesniedzis Likumprojektus par attiecīgajiem grozījumiem Saeimā ir iesniedzis
Ministru kabinets, un šobrīd tie ir izskatīšanas procesā.

19

Grozījumi Pievienotās vērtības Grozījumi Pievienotās vērtības 
nodokļa likumā (1)nodokļa likumā (1)

Direktīvas 2018/1910 pārņemšana – ieviesti vienkāršošanasDirektīvas 2018/1910 pārņemšana – ieviesti vienkāršošanas
pasākumi pārrobežu darījumos:

• preču piegāde uz noliktavu citā ES dalībvalstī (call-off stock) –• preču piegāde uz noliktavu citā ES dalībvalstī (call-off stock) –
vienkāršota sistēma attiecībā uz reģistrēšanos citā dalībvalstī, ja
preces tiek piegādātas uz noliktavu citā dalībvalstī un piegādespreces tiek piegādātas uz noliktavu citā dalībvalstī un piegādes
brīdī nemainās preču īpašnieks;

• PVN piemērošana darījumu ķēdē – juridiskās noteiktības• PVN piemērošana darījumu ķēdē – juridiskās noteiktības
panākšana, lai noteiktu, kādam ķēdes posmam ir piemērojams
PVN atbrīvojums (PVN 0 procentu likme) preču piegāžu
darījumos ES teritorijā;darījumos ES teritorijā;

• PVN identifikācijas numura lietošana – sakārtota PVN numura
lietošanas prasība preču piegāžu darījumos ES.lietošanas prasība preču piegāžu darījumos ES.

Mērķis - samazināt administratīvo slogu PVN maksātājiem un
panākt juridisko noteiktību PVN piemērošanā.panākt juridisko noteiktību PVN piemērošanā.

20
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Grozījumi Pievienotās vērtības Grozījumi Pievienotās vērtības 
nodokļa likumā (2)nodokļa likumā (2)

Precizēts termins “trešās teritorijas”, pārņemot Direktīvu (ES) 2019/475,
ar ko groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK attiecībā uz Itālijasar ko groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK attiecībā uz Itālijas
pašvaldības Campione d'Italia un Lugāno ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu
Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā
piemērošanā;
Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā
piemērošanā;

Precizēta PVN piemērošana atsevišķos darījumos, tai skaitā, lai
regulējums būtu atbilstošs ES Tiesas interpretācijai:regulējums būtu atbilstošs ES Tiesas interpretācijai:

- PVN atbrīvojums zobu tehniķu sniegtajiem pakalpojumiem;

- PVN atbrīvojums medicīnas pakalpojumiem;- PVN atbrīvojums medicīnas pakalpojumiem;

Papildināts priekšnodokļa korekcijas regulējums, nosakot, ka
atmaksājamā priekšnodokļa daļa nemateriālajiem ieguldījumiem pēc
analoģijas ar pamatlīdzekļiem ir grāmatvedībā uzskaitītā atlikusī vērtībaanaloģijas ar pamatlīdzekļiem ir grāmatvedībā uzskaitītā atlikusī vērtība
par ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā;

Lai efektīvāk sasniegtu PVN krāpniecības apkarošanas mērķi, noteikts, ka,Lai efektīvāk sasniegtu PVN krāpniecības apkarošanas mērķi, noteikts, ka,
piemērojot apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību kokmateriālu
piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem un metāllūžņu piegādēm
un ar to saistītiem pakalpojumiem, ir veicams bezskaidras naudasun ar to saistītiem pakalpojumiem, ir veicams bezskaidras naudas
norēķins.

21

Azartspēļu nodoklis

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, tiks paaugstināta Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, tiks paaugstināta 
azartspēļu nodokļa likme:

par 20% - ruletei, kāršu un kauliņu spēlēm par katru par 20% - ruletei, kāršu un kauliņu spēlēm par katru 
galdu 

 par kalendāro gadu no 23 400 euro uz 28 080 euro; par kalendāro gadu no 23 400 euro uz 28 080 euro;

par 24% - azartspēļu automātiem par katru spēles vietu par 24% - azartspēļu automātiem par katru spēles vietu 

 par kalendāro gadu no 4164 euro uz 5172 euro. par kalendāro gadu no 4164 euro uz 5172 euro.
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GRĀMATVEDĪBA UNGRĀMATVEDĪBA UN

REVĪZIJAREVĪZIJA
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Grāmatvedības normatīvo aktu Grāmatvedības normatīvo aktu 
aktualitātes 2019. gadā

 19.11.2019. pieņemti un 22.11.2019. stājās spēkā grozījumi
Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585
"Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"

 ja uzņēmums ir izvēlējies elektronisko rēķinu sagatavot ja uzņēmums ir izvēlējies elektronisko rēķinu sagatavot
atbilstoši Latvijas standartam, kas atbilst Eiropas Savienības
noteiktajam standartam , tad elektronisko rēķinu turpmāk var
sagatavot arī noteiktā sintaksē (atbilstoši Latvijas nacionālāsagatavot arī noteiktā sintaksē (atbilstoši Latvijas nacionālā
standarta statusā adaptētajam Eiropas Savienības standartam
LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.dala.
Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu
LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.dala.
Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu
modelis”).

 LVS CEN/TS 16931-2:2017standarts ir pieejams LVS vietnē LVS CEN/TS 16931-2:2017standarts ir pieejams LVS vietnē
www.lvs.lv standartu katalogā, t.sk. latviešu valodā un bez
maksas.maksas.

Pamats- Standartizēta (strukturēta) elektronisko rēķinu 
formāta ieviešana publiskajos iepirkumos Eiropas Savienībā -formāta ieviešana publiskajos iepirkumos Eiropas Savienībā -
uzņēmumu  izvēles veids
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Grozījumi likumā Par grāmatvedību 

Jauna VI nodaļa «Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā un Jauna VI nodaļa «Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā un 
kompetence administratīvo pārkāpumu procesā» (18.,19.,20.,21.,22. pants)

Likums Saeimā pieņemts 17.10.2019., stāsies spēkā vienlaikus ar AdministratīvāsLikums Saeimā pieņemts 17.10.2019., stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu 01.01.2020.

 Latvijā administratīvo pārkāpumu procesuālās un materiālās tiesību normas bija  Latvijā administratīvo pārkāpumu procesuālās un materiālās tiesību normas bija 
noteiktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), 155.1, 155.2 un 
166.6 pantā, kurā bija paredzētas arī administratīvās pārkāpumu normas 
grāmatvedības jomā.

 Sodu uzliek uzņēmuma vadītājam

 Grozījumi paredz administratīvos soda veidus kā brīdinājums un naudas sods

 Neparedz sodu par pārkāpumiem, kas izdarīti atkārtoti gada laikā, mantas  Neparedz sodu par pārkāpumiem, kas izdarīti atkārtoti gada laikā, mantas 
konfiskāciju un tiesību atņemšanu

 Maksimālais soda apmērs četrsimt naudas soda vienības (1 soda vienības  
vērtība -5 euro)

 Maksimālais soda apmērs četrsimt naudas soda vienības (1 soda vienības  
vērtība -5 euro)

 Pārkāpumus izskata Valsts ieņēmumu dienests vai, ja tos izdarījusi politiskā 
organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība - Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs.
organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība - Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs.

25

Jauns Grāmatvedības likums

Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.
gadam (MK 24.05.2017. rīkojums Nr.245), 2.4.uzdevums -
Tiesību normu sakārtošana grāmatvedības jomā:Tiesību normu sakārtošana grāmatvedības jomā:

Finanšu ministrijai izstrādāt jaunu likumu

"Par grāmatvedību", lai tas būtu atbilstošs juridiskās
tehnikas prasībām, ietverot lietoto terminu plašākutehnikas prasībām, ietverot lietoto terminu plašāku
skaidrojumu un papildu regulējuma noteikšanu, kā arī
nosakot likuma mērķi un darbības jomu. Pārskatīt un
pilnveidot arī uz šī likuma pamata izdotos Ministru kabinetapilnveidot arī uz šī likuma pamata izdotos Ministru kabineta
noteikumus.

Likuma spēkā stāšanās datums - 2021.gada 1.janvārisLikuma spēkā stāšanās datums - 2021.gada 1.janvāris

26
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LikumprojektsLikumprojekts
«Grāmatvedības likums»

Izstrādes laika grafiks 

2018.gads2018.gads
Likumprojekta uzmetuma izstrāde, diskusija ar nozari:

 Darba grupas izveide- FM 03.05.2018. rīkojums Nr.150 Darba grupas izveide- FM 03.05.2018. rīkojums Nr.150
 Darba grupas uzsākšana – 10.05.2018.
 Likumprojekta uzmetumu izstrāde. Likumprojekta uzmetumu izstrāde.

2019.gads
Turpināts darbs pie likumprojekta redakcijas pilnveidošanas, Turpināts darbs pie likumprojekta redakcijas pilnveidošanas, 
paralēli uzsākts darbs arī pie attiecīgo MK noteikumu projektu 
sagatavošanas.
Šobrīd likumprojekts tiek virzīts  izsludināšanai VSS.Šobrīd likumprojekts tiek virzīts  izsludināšanai VSS.

2020.gads2020.gads
Likumprojekta virzība noteiktajā kārtībā un turpinājums pie MK 
noteikumu izstrādes darba grupā.

27

Piemēri par jaunā Piemēri par jaunā 
likumprojekta likumprojekta 

normāmnormām
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I. Vispārīgie noteikumi (1.-7.pants)I. Vispārīgie noteikumi (1.-7.pants)

Šobrīd

• Nav

Jauns papildinājums

1.pantā “Likumā lietotie• Nav

skaidrots

1.pantā “Likumā lietotie
termini” skaidroti jēdzieni:

“apliecinājums (autorizācija)”,“apliecinājums (autorizācija)”,
“strukturēts elektroniskais
rēķins”, “manta”,rēķins”, “manta”,

“saimnieciskais darījums” un
“saimnieciskā darījuma diena”,“saimnieciskā darījuma diena”,

“uzņēmuma vadītājs”

kā arī vairāki citi jēdzieni šākā arī vairāki citi jēdzieni šā
likuma izpratnē.

29

2.pants.Likuma 2.pants.Likuma 
mērķis 

Likuma mērķis ir noteikt 
uzņēmumiem pienākumu 

spēkā esošā 
Likuma 2.panta uzņēmumiem pienākumu 

kārtot grāmatvedību, 
nodrošinot gada pārskata 

Likuma 2.panta 
pirmās daļas 
1.teikums nodrošinot gada pārskata 

vai citu pārskatu 
sagatavošanai, nodokļu 

1.teikums 
noteic: 

“Uzņēmumam ir sagatavošanai, nodokļu 
aprēķināšanai un citu 
grāmatvedības uzdevumu 

“Uzņēmumam ir 
pienākums 

kārtot grāmatvedības uzdevumu 
izpildei nepieciešamo 
informāciju par 

kārtot 
grāmatvedību.” 

informāciju par 
saimnieciskajiem 
darījumiem.”darījumiem.”
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5. Paredzēti šādi grāmatvedības 
uzdevumi:5. 

Grāmatvedības 
uzdevumi

uzdevumi:

• nodrošināt uzņēmuma vadību 
ar grāmatvedības informāciju uzdevumi ar grāmatvedības informāciju 
saimnieciska rakstura lēmumu 
pieņemšanai;

• īstenot grāmatvedības kontroli
Pašlaik spēkā 
esošajā Likumā • īstenot grāmatvedības kontroli

par finanšu uzskaites 
precizitāti, ticamības 
nodrošināšanu un uzņēmuma 

esošajā Likumā 
nav norādīti 
grāmatvedības nodrošināšanu un uzņēmuma 

īpašumā vai lietojumā esošās 
mantas saglabāšanu;

• nodrošināt finanšu pārskatu 

grāmatvedības 
uzdevumi.

• nodrošināt finanšu pārskatu 
lietotājus ar patiesu un pilnīgu 
informāciju par uzņēmuma 
mantu (aktīviem), saistībām, mantu (aktīviem), saistībām, 
finansiālo stāvokli, 
saimnieciskās darbības 
rezultātiem un naudas rezultātiem un naudas 
plūsmu;

• veikt nodokļu aprēķināšanu;
• nodrošināt ieņēmumu un • nodrošināt ieņēmumu un 

izdevumu norobežošanu pa 
pārskata periodiem.

31

Grāmatvedības reģistros Grāmatvedības reģistros 
lietojamā valoda

• Grāmatvedības • Grāmatvedības • Grāmatvedības 
reģistros ierakstus 
izdara latviešu 

• Grāmatvedības 
reģistros, izdarot 
ierakstus, papildus izdara latviešu 

valodā
ierakstus, papildus 
latviešu valodai 
var lietot arī otru var lietot arī otru 
valodu
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Likumprojekts atšķirībā no 
Likuma attaisnojuma dokumentā, 

• samaksāšanai (rēķinu) ;

konta izrakstu;Likuma attaisnojuma dokumentā, 
lai samazinātu uzņēmumu 
administratīvo slogu, vairs 
neparedz : 

• konta izrakstu;

• dokumentu, kuru cits uzņēmums 
izsniedz uzņēmumam preču neparedz : izsniedz uzņēmumam preču 
piegādei (preču piegādes 
dokumentu) vai pakalpojumu 
pieņemšanai (pieņemšanas –

1) prasību par adreses norādīšanu un 
saimnieciskā darījuma pamatojuma 
norādīšanu; pieņemšanai (pieņemšanas –

nodošanas aktu), ja tas satur arī 
attaisnojuma dokumentam 
noteiktos rekvizītus, sagatavots 

norādīšanu;
2) regulējuma skaidrībai precizē, ka:
 attaisnojuma dokumentā ir jānorāda 

saimnieciskā darījuma vērtība naudas noteiktos rekvizītus, sagatavots 
elektroniski un preču saņēmējs 
vai pakalpojuma sniedzējs to 
elektroniski apliecinājušas 

saimnieciskā darījuma vērtība naudas 
izteiksmē;

 par ārēju attaisnojuma dokumentu 
uzskatāms uzņēmumā saņemtais 
attaisnojuma dokuments,  kura autors ir cits 

elektroniski apliecinājušas 
uzņēmumu vadītāja noteiktajā 
kārtībā;

• kases čeku;

uzskatāms uzņēmumā saņemtais 
attaisnojuma dokuments,  kura autors ir cits 
saimnieciskā darījuma dalībnieks, kā arī 
tāds dokuments, kura autors ir pašu 
uzņēmums, ja attaisnojuma dokuments • kases čeku;

• papīra formā sagatavota 
attaisnojuma dokumenta 

uzņēmums, ja attaisnojuma dokuments 
paredzēts izsniegšanai (nosūtīšanai) citam 
saimnieciskā darījuma dalībniekam 

 (ņemts vērā fakts, ka ārēja attaisnojuma 
dokumenta autors vai saņēmējs var būt arī 

attaisnojuma dokumenta 
elektronisku kopiju (skenētas 
kopijas vai digitāla fotoattēla 
veidā vai izdruku, izdrukas 

 (ņemts vērā fakts, ka ārēja attaisnojuma 
dokumenta autors vai saņēmējs var būt arī 
tāda fiziskā persona, kas neveic saimniecisko 
darbību)- norāda tikai vārdu, uzvārdu;

3) lai mazinātu administratīvo slogu, paredz, ka 
veidā vai izdruku, izdrukas 
kopiju)

3) lai mazinātu administratīvo slogu, paredz, ka 
par attaisnojuma dokumenta var uzskatīt arī 
vairākus tālāk minētos dokumentus, kas nesatur 
rekvizītu “paraksts”:rekvizītu “paraksts”:

33

Likumprojekts atšķirībā no Likuma paredz arī: Likumprojekts atšķirībā no Likuma paredz arī: 

- to, ka prasības par attaisnojuma dokumenta 
rekvizītiem un informāciju par rekvizītiem un informāciju par 
saimnieciskajiem darījumiem piemēro tiktāl, 
ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteiktas ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteiktas 
īpašas prasības atsevišķu attaisnojuma 
dokumentu veidu (piemēram, pievienotās dokumentu veidu (piemēram, pievienotās 
vērtības nodokļa rēķins, strukturēts 
elektroniskais rēķins)  izstrādāšanai un 

 Attaisnojuma dokumentu iegrāmatošanas termiņš

elektroniskais rēķins)  izstrādāšanai un 
noformēšanai;

 Attaisnojuma dokumentu iegrāmatošanas termiņš

paredz, ka attaisnojuma dokumenti ir jāiegrāmato ne paredz, ka attaisnojuma dokumenti ir jāiegrāmato ne 
vēlāk kā 20 dienu laikā (Likumā noteikts – 15 dienu 
laikā) pēc attiecīgā mēneša beigām, ņemot vērā laikā) pēc attiecīgā mēneša beigām, ņemot vērā 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.pantā noteikto 
PVN deklarācijas iesniegšanas termiņu;PVN deklarācijas iesniegšanas termiņu;
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V nodaļa. Grāmatvedības dokumentu V nodaļa. Grāmatvedības dokumentu 
glabāšana (27.-29.pants)

• Grāmatvedības 

šobrīd

• Grāmatvedības 
dokumenti 
elektroniskā formā 

• Grāmatvedības 
dokumenti papīra 

elektroniskā formā 
glabājami Latvijas 
vai citas Eiropas dokumenti papīra 

formā glabājami 
Latvijas teritorijā

vai citas Eiropas 
Savienības 
dalībvalsts 
teritorijā

Latvijas teritorijā
teritorijā

(iekļauts regulējums (iekļauts regulējums 
atbilstoši Regulai par 
datu aizsardzību, jo datu aizsardzību, jo 
tā paredz personas 
datu uzglabāšanu ES datu uzglabāšanu ES 
teritorijā)
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Grāmatvedības 
dokumentu 

• Papīra formas 
grāmatvedības 

Grāmatvedības 
dokumentu 
glabāšanas laiks

• Papīra formas 
grāmatvedības 
dokumentu pārvēršana 
elektroniskā formāelektroniskā formā

tiek pārņemti Likuma 10. • Uzņēmumam ir tiesības papīra 
formas grāmatvedības 
dokumentu pārvērst 

tiek pārņemti Likuma 10. 
panta nosacījumi

dokumentu pārvērst 
elektroniskā formā;

• pārvērstajam dokumentam ir Atceramies! • pārvērstajam dokumentam ir 
tāds pats juridiskais spēks kā 
oriģinālajam dokumentam;

Atceramies!

jebkurš 
grāmatvedības 

• uzņēmumam ir tiesības iznīcināt 
oriģinālo dokumentu ievērojot  
likumā ietvertos noteikumus

grāmatvedības 
dokuments var tikt  
sagatavots likumā ietvertos noteikumussagatavots 
elektroniskā formā vai 
papīra formāpapīra formā

nemainīgs saturs, salasamība līdz 
glabāšanas termiņa beigām!glabāšanas termiņa beigām!
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Jaunākie grozījumi «Revīzijas Jaunākie grozījumi «Revīzijas 
pakalpojumu likumā» (spēkā no 
16.07.2019.) 16.07.2019.) 

 2017.gadā ir pieņemti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā
2007/36/EK (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/828), kuru2007/36/EK (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/828), kuru
ieviešanai Latvijā tika pieņemti grozījumi vairākos tiesību aktos – t.sk.
grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (FITL) un Revīzijasgrozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (FITL) un Revīzijas
pakalpojumu likumā.

 Regulējums noteic pienākumu zvērinātiem revidentiem pārbaudīt, vai Regulējums noteic pienākumu zvērinātiem revidentiem pārbaudīt, vai
klients (kapitālsabiedrības, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā
tirgū) ir sagatavojis atalgojuma ziņojumu un zvērināts revidents
revidentu ziņojumā ir sniedzis viedokli par to, vai atalgojumarevidentu ziņojumā ir sniedzis viedokli par to, vai atalgojuma
ziņojumā ir:

- ietverta FITL noteiktā informācija;- ietverta FITL noteiktā informācija;

- konstatētas būtiskas neatbilstības ar gada pārskatā norādīto
finanšu informācijufinanšu informāciju

 Atalgojuma ziņojums ir dokuments, ko akciju emitents sagatavo katru
gadu, un sniedz kopā ar revidēto gada pārskatu, sniedzot informāciju pargadu, un sniedz kopā ar revidēto gada pārskatu, sniedzot informāciju par
valdes un padomes locekļu atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts
iepriekšējā finanšu gadā, vai, kas pienākas par iepriekšējo finanšu gadu.iepriekšējā finanšu gadā, vai, kas pienākas par iepriekšējo finanšu gadu.
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Sagaidāmās aktualitātes EMITENTIEM 
grāmatvedības un revīzijas jomā (I)grāmatvedības un revīzijas jomā (I)

Vienotais elektroniskais ziņošanas formāts (European Single Electronic Format, ESEF)

 Jau kopš 2013.gada 26.novembra ir spēkā grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Jau kopš 2013.gada 26.novembra ir spēkā grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvā 2004/109/EK (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/50/ES), kas
noteic prasību emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (turpmāk-noteic prasību emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (turpmāk-
emitenti), sagatavot gada finanšu pārskatus par periodu, kas sākas no 2020. gada
1.janvāra, vienotā elektroniskā ziņošanas formātā. Tāpat arī ir nepieciešams zvērināta
revidenta ziņojums par elektroniskajā ziņošanas formātā sagatavoto finanšurevidenta ziņojums par elektroniskajā ziņošanas formātā sagatavoto finanšu
pārskatu.

 Eiropas Komisijas regula Nr.2018/815 (spēkā no 2019.gada 18.jūnija) noteic, ka visiem, Eiropas Komisijas regula Nr.2018/815 (spēkā no 2019.gada 18.jūnija) noteic, ka visiem,
arī pēc nacionālajiem tiesību aktiem sagatavotajiem emitentu gada finanšu pārskatiem, ir
piemērojams vienotais elektroniskais formāts.piemērojams vienotais elektroniskais formāts.

 Eiropas Vienotais elektroniskais ziņošanas formāts ietver galvenās prasības:
- gada pārskati (finanšu pārskati, vadības ziņojums un paziņojums par vadības

atbildību) ir jāsagatavo xHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) formātāatbildību) ir jāsagatavo xHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) formātā
=> sniedz cilvēklasāmus apzīmējumus

- tiem gada finanšu pārskatiem, kas ietverti SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu- tiem gada finanšu pārskatiem, kas ietverti SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu
pārskatos, izmanto XBRL (eXtensible Business Reporting Language) iezīmēšanas
formātu => sniedz mašīnlasāmos apzīmējumus
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Sagaidāmās aktualitātes EMITENTIEM Sagaidāmās aktualitātes EMITENTIEM 
grāmatvedības un revīzijas jomā (II)

 Revidentiem jāiekļauj revidentu ziņojumā ne tikai atzinums par to,
ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekštatu saskaņā arka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekštatu saskaņā ar
atbilstošo finanšu pārskatu pamatnostādnēm, bet arī to, vai
elektroniskajā ziņošanas formātā sagatavotais gadaelektroniskajā ziņošanas formātā sagatavotais gada
pārskats atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.2018/815
prasībām.prasībām.

 Papildu informācija par formātu ir atrodama: 
- Eiropas Komisijas preses relīzē: http://europa.eu/rapid/press-- Eiropas Komisijas preses relīzē: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEX-19-2789_en.htm;
- Eiropas Komisijas atbildēs uz biežāk uzdotiem jautājumiem par - Eiropas Komisijas atbildēs uz biežāk uzdotiem jautājumiem par 

xHTML formātu: https://ec.europa.eu/info/files/190529-faq-rts-
esfs_en.

- Eiropas Vērtspapīru tirgus iestādes tīmekļa vietnē: - Eiropas Vērtspapīru tirgus iestādes tīmekļa vietnē: 
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-
disclosure/european-single-electronic-formatdisclosure/european-single-electronic-format
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Nodokļu politikas pamatnostādnes Nodokļu politikas pamatnostādnes 
2021. – 2025.gadam2021. – 2025.gadam

Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu mērķi:Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu mērķi:

- atbalsts cilvēku dzīves kvalitātes celšanai;

- valsts tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskai- valsts tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskai
konkurētspējai.

Izstrādes process sākas 2019.gada decembrī, plānotā
apstiprināšana līdz 2020.gada vasarai.apstiprināšana līdz 2020.gada vasarai.
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