3.Pielikums
koncepcijai „Par fizisko personu
ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu”
(informatīvajai daļa)

Koncepcijas „Par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles
pilnveidošanu” projekta
finansiālā ietekme uz valsts budžetu
(3.variants)
III. Kāda var būt risinājuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais
gads

Vidēji
piecu gadu
laikā pēc
kārtējā
gada

Nākamie trīs gadi

2006.

2007.

2008.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos
Izmaiņas budžeta ieņēmumos
jānovērtē pēc fizisko personu
papildus
(neatklāto)
ienākumu
potenciālā
apjoma.
Iespējamā
papildus
iegūtā
ienākuma
potenciālais
apjoms
noteikts,
salīdzinot
iespējamos
fizisko
personu ienākumus un izdevumus.
Salīdzināšanai izmantota oficiālā
statistika. Pēc vieniem statistikas
datiem neizskaidrotā iedzīvotāju
ienākumu daļa no
kopējiem
ienākumiem ir 36,42% jeb 438
miljoni latu pēc citiem statistikas
datiem - 33,45% jeb 333,3 miljoni
latu. Šajā summā varētu ietilpt
ienākumi no kustamā īpašuma
pārdošanas, zemes pārdošanas,
iedzīvotāju ienākumi ārzemēs un citi
ienākumi,
kas
statistikā
neatspoguļojas. Bet visi attiecīgie
ienākumi nevar izskaidrot radušos
starpību.
Fizisko personu ienākumu un
izdevumu salīdzinājums liecina, ka
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vairāk kā trešdaļu fizisko personu
izdevumu nevar izskaidrot ar viņu
ienākumiem. Visticamāk, ka par
šiem ienākumiem nav maksāti
nodokļi. Tā kā koncepcijas ieviešana
veicinās
iedzīvotāju
ienākumu
gūšanas kontroli, tās ieviešanas
potenciālais tiešais ekonomiskais
efekts ir vairāki simti miljoni latu
gadā
neiekasētā
iedzīvotāju
ienākumu nodokļu veidā un vēl
vairāk neiekasētā sociālā nodokļa
veidā.
2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

3. Finansiālā ietekme

-

7151,197

3337,375

3337,375

-

-

-

-

-

Atalgojums un sociālās garantijas
35 štata vienībām Valsts ieņēmumu
dienesta centrālajā aparātā, t.sk. 1
nodaļas priekšniekam (Ls 370
mēnesī), 1 nodaļas priekšnieka
vietniekam (Ls 298 mēnesī), 32
galvenajiem nodokļu inspektoriem
(Ls 259 mēnesī) un 1 vecākajam
nodokļu inspektoram (Ls 224
mēnesī)

-

110,160

110,160

110,160

110,160

Piemaksa
par
darba
algu
paaugstinātās atbildības apstākļos
35 štata vienībām VID centrālajā
aparātā, t.sk. 1 nodaļas priekšniekam
(80%, t.i. Ls 296 mēnesī), 1 nodaļas
priekšnieka vietniekam (80%, t.i. Ls
238 mēnesī), 32 galvenajiem
nodokļu inspektoriem (80%, t.i. Ls
207 mēnesī) un 1 vecākajam
nodokļu inspektoram (50%, t.i. Ls
112 mēnesī)

-

87,240

87,240

87,240

87,240

Atvaļinājuma pabalsts 35 štata
vienībām VID centrālajā aparātā,

-

9,180

9,180

9,180

9,180

4. Prognozējamie kompensējošie
pasākumi papildu izdevumu
finansēšanai

3337,375

Valsts ieņēmumu dienestam
1. Jaunu 35 štata vienību
izveidošana:
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t.sk. 1 nodaļas priekšniekam (Ls 370
gadā), 1 nodaļas priekšnieka
vietniekam (Ls 298 gadā), 32
galvenajiem nodokļu inspektoriem
(Ls 259 gadā) un 1 vecākajam
nodokļu inspektoram (Ls 224 gadā)
Sociālās
garantijas
(pabalsti,
kompensācijas) 35 štata vienībām
vidēji Ls 157 gadā uz 1 štata vienību

-

5,496

5,496

5,496

5,496

Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (24,09 %)

-

51,084

51,084

51,084

51,084

Ierēdņu veselības apdrošināšana
(Ls 60 gadā 35 štata vienībām)

-

2,100

2,100

2,100

2,100

Darbinieku uzturēšanas izdevumi
(telpu
noma,
komunālie
pakalpojumi,
apsaimniekošanas
izdevumi, kancelejas preces, sakaru
pakalpojumi u.c.) vidēji Ls 104,4 uz
1 štata vienību

-

43,848

43,848

43,848

43,848

darba vietu iekārtošana (mēbeles
400 Ls vienai štata vienībai,
inventāra iegāde darba vietu
aprīkošanai Ls 120 vienai štata
vienībai, t.sk. galda lampai Ls 12,
telefona
aparātam
Ls
30,
kalkulatoram Ls 12, kancelejas
piederumu komplektam Ls 12,
žalūzijām, spogulim, pulkstenim u.c.
Ls 54)

-

18,2

-

-

-

darba vietu atjaunošana (Ls 80
vienai štata vienībai gadā, t.sk.
mēbelēm 1/10 daļa no vērtības
(Ls400/10=Ls 40 gadā), pārējam
inventāram 1/3 daļa no vērtības
(Ls120/3=Ls40 gadā)

-

-

2,8

2,8

2,8

Tehniskais aprīkojuma iegāde
(datortehnikas
un
programmnodrošinājuma iegāde 35
štata vienībām (35 datori Ls 700
gab., 35 standarta programmatūras
Ls 1 668 gab., datortīkla pieslēguma
izveidošana (35 pieslēgumi Ls 300
gab.), drukas iekārtu iegāde (4 tīkla
printeri Ls 750 gab.), biroja tehnikas

-

100,30

-

-

-
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iegāde (1 kopētājs Ls 1 500 gab., 1
faksa aparāts Ls 150 gab.), seifu
iegāde (2 seifi Ls 1000 gab.)
Tehniskā aprīkojuma uzturēšana
(35
standarta
programmatūru
uzturēšana gadā Ls 237 gab., 4 tīkla
printeru uzturēšana gadā Ls 300
gab.)

-

9,492

9,492

9,492

9,492

Nepieciešamais
štata vienībām

-

436,830

321,40

321,40

321,40

Atalgojums un sociālās garantijas
6 štata vienībām Valsts ieņēmumu
dienesta centrālajā aparātā, t.sk. 1
nodaļas priekšniekam (Ls 370
mēnesī), 5 galvenajiem nodokļu
inspektoriem (Ls 259 mēnesī); 89
štata vienībām VID reģionālajās
iestādēs, t.sk.. 3 daļu priekšniekiem
(Ls 259 mēnesī), 5 sektora
vadītājiem ( Ls 214 mēnesī), 16
štata vienības atbalsta funkciju
veikšanai,
16
galvenajiem
speciālistiem (Ls 259 mēnesī)

-

299,880

299,880

299,880

299,880

Piemaksa
par
darba
algu
paaugstinātās atbildības apstākļos
6 štata vienībām VID centrālajā
aparātā, t.sk. 1 nodaļas priekšniekam
(80%, t.i. Ls 296 mēnesī), 5
galvenajiem nodokļu inspektoriem
(80%, t.i. Ls 207 mēnesī) 89 štata
vienībām VID reģionālajās iestādēs,
t.sk.. 3 daļu priekšniekiem (80%, t.i.
Ls207 mēnesī), 5 sektora vadītājiem
( 40%, t.i. Ls 86 mēnesī), 16 štata
vienības atbalsta funkciju veikšanai,
16 galvenajiem speciālistiem (50% ,
t.i. Ls 130 mēnesī)

-

137,136

137,136

137,136

137,136

Atvaļinājuma pabalsts
6 štata vienībām VID centrālajā
aparātā, t.sk. 1 nodaļas priekšniekam
(Ls 370 gadaā), 5 galvenajiem
nodokļu inspektoriem ( Ls 259
gadā), 89 štata vienībām VID

-

24,996

24,996

24,996

24,996

finansējums

2. Jaunu 111 štata
izveidošana un uzturēšana

35

vienību
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reģionālajās iestādēs, t.sk.. 3 daļu
priekšniekiem (Ls 259 gadā), 5
sektora vadītājiem (Ls 214 gadā), 16
štata vienības atbalsta funkciju
veikšanai,
16
galvenajiem
speciālistiem (Ls 259 gadā)
Sociālās
garantijas
(pabalsti,
kompensācijas) 95 štata vienībām
(ierēdņi) vidēji Ls 157 gadā uz 1
štata vienību

-

14,916

14,916

14,916

14,916

Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (24,09 %)

-

114,888

114,888

114,888

114,888

Ierēdņu veselības apdrošināšana
(Ls 60 gadā 95 štata vienībām)

-

5,700

5,700

5,700

5,700

Darbinieku uzturēšanas izdevumi
(telpu
noma,
komunālie
pakalpojumi,
apsaimniekošanas
izdevumi, kancelejas preces, sakaru
pakalpojumi u.c.) vidēji Ls 104,4 uz
1 štata vienību

-

139,056

139,056

139,056

139,056

darba vietu iekārtošana (mēbeles
400 Ls vienai štata vienībai,
inventāra iegāde darba vietu
aprīkošanai Ls 120 vienai štata
vienībai, t.sk. galda lampai Ls 12,
telefona
aparātam
Ls
30,
kalkulatoram Ls 12, kancelejas
piederumu komplektam Ls 12,
žalūzijām, spogulim, pulkstenim u.c.
Ls 54)

-

57,720

-

-

-

darba vietu atjaunošana (Ls 80
vienai štata vienībai gadā, t.sk.
mēbelēm 1/10 daļa no vērtības
(Ls400/10=Ls 40 gadā), pārējam
inventāram 1/3 daļa no vērtības
(Ls120/3=Ls40 gadā)

-

-

8,880

8,880

8,880

Tehniskais aprīkojuma iegāde
(datortehnikas
un
programmnodrošinājuma iegāde 111
štata vienībām (111 datori Ls 700
gab., 111 standarta programmatūras
Ls 1 668 gab., datortīkla pieslēguma
izveidošana (111 pieslēgumi Ls 300
gab.), drukas iekārtu iegāde (24 tīkla

-

330,048

-

-

-
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printeri Ls 750 gab.), biroja tehnikas
iegāde (6 kopētāji Ls 1 500 gab., 6
faksa aparāti Ls 150 gab.), seifu
iegāde (6 seifi Ls 1000 gab.)
Tehniskā aprīkojuma uzturēšana
(111
standarta
programmatūru
uzturēšana gadā Ls 237 gab., 24
tīkla printeru uzturēšana gadā Ls
300 gab.)

-

33,504

33,504

33,504

33,504

Nepieciešamais finansējums 111
štata vienībām:

-

1 157, 844

778,956

778,956

778,956

Atalgojums un sociālās garantijas
163 štata vienībām Ls 259 (vidēji)

-

506,604

506,604

506,604

506,604

Piemaksa
par
darba
algu
paaugstinātās atbildības apstākļos
163 štata vienībām (80%, t.i. Ls 207
mēnesī)

-

404,892

404,892

404,892

404,892

Atvaļinājuma pabalsts 163 štata
vienībām (Ls 259 vienai štata
vienībai gadā)

-

42,216

42,216

42,216

42,216

Sociālās
garantijas
(pabalsti,
kompensācijas) 140 štata vienībām
(ierēdņi) vidēji Ls 157 uz vienu štata
vienību

-

21,984

21,984

21,984

21,984

Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (24,09 %)

-

235,044

235,044

235,044

235,044

Ierēdņu veselības apdrošināšana
(Ls 60 gadā 140 štata vienībām)

-

8,400

8,400

8,400

8,400

Darbinieku uzturēšanas izdevumi
(telpu
noma,
komunālie
pakalpojumi,
apsaimniekošanas
izdevumi, kancelejas preces, sakaru
pakalpojumi u.c.) vidēji Ls 104,4 uz
1 štata vienību

-

204,204

204,204

204,204

204,204

darba vietu iekārtošana (mēbeles

-

84,760

-

-

-

3. Jaunu 163 štata vienību
izveidošana (140 štata vienības
pamatfunkciju veikšanai un 23 štata
vienības
atbalsta
funkciju
veikšanai):
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400 Ls vienai štata vienībai,
inventāra iegāde darba vietu
aprīkošanai Ls 120 vienai štata
vienībai, t.sk. galda lampai Ls 12,
telefona
aparātam
Ls
30,
kalkulatoram Ls 12, kancelejas
piederumu komplektam Ls 12,
žalūzijām, spogulim, pulkstenim u.c.
Ls 54)
darba vietu atjaunošana (Ls 80
vienai štata vienībai gadā, t.sk.
mēbelēm 1/10 daļa no vērtības
(Ls400/10=Ls 40 gadā), pārējam
inventāram 1/3 daļa no vērtības
(Ls120/3=Ls40 gadā)

-

-

13,040

13,040

13,040

Tehniskais aprīkojuma iegāde
(datortehnikas
un
programmnodrošinājuma iegāde 163
štata vienībām (163 datori Ls 700
gab., 163 standarta programmatūras
Ls 1 668 gab., datortīkla pieslēguma
izveidošana (163 pieslēgumi Ls 300
gab.), drukas iekārtu iegāde (33 tīkla
printeri Ls 750 gab.), biroja tehnikas
iegāde (8 kopētāji Ls 1 500 gab., 8
faksa aparāti Ls 150 gab.), seifu
iegāde (8 seifi Ls 1000 gab.)

-

480,834

-

-

-

Tehniskā aprīkojuma uzturēšana
(163
standarta
programmatūru
uzturēšana gadā Ls 237 gab., 33
tīkla printeru uzturēšana gadā Ls
300 gab.)

-

48,528

48,528

48,528

48,528

Nepieciešamais finansējums 163
štata vienībām

-

2037,466

1484,912

1484,912

1484,912

4.Vienotās (integrētās) informācijas
sistēmas ieviešana

-

500,0

50,0

50,0

50,0

-

346,0

-

-

-

5.
Informatīvo
sistēmu
pilnveidošanai
nepieciešamie
izdevumi
Valsts
ieņēmumu
dienesta
informatīvo sistēmu pilnveidošana
(Valsts
ieņēmumu
dienesta
informācijas sistēmu pilnveidošana,
lai
nodrošinātu
papildus
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funkcionalitāti un datu apstrādi, kā
arī programmatūru izveide datu
apmaiņai
speciāli
Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja
vajadzībām vai piekļuvei VID)
Standartprogrammatūra
(Valsts ieņēmumu dienesta Datu
noliktavas DBVS (Sybase RISC tipa
licence uz CPU) 8 licences Ls
25 000 par licenci, kā arī 6 datu
bāzes rezerves kopēšanas sistēmas
licences Ls 900 par licenci

-

205,4

-

-

-

Serveri
(4xIA 64bit WEB aplikāciju 4
serveri Ls 20000, Valsts ieņēmumu
dienesta
nodokļu
informācijas
sistēmas ātrdarbības un datu
glabāšanas vietas palielināšanai,
Valsts ieņēmumu dienesta datu
noliktavu sistēmas ātrdarbības un
datu glabāšanas vietas palielināšana,
Datu noliktavas sistēmas datu
savācēja (transformāciju) papildus
servera
iegāde,
Nodokļu
informācijas sistēmas datu bāžu
datu
serveru
ātrdarbības
un
glabāšanas vietas palielināšana,
esošo serveru nomaiņa atbalsta
funkciju nodrošināšana (e-pasts,
failu serviss) jaunajam štata vietām)

-

1340,0

-

-

-

Pasākumi,
lai
nodrošinātu
personas
datu
aizsardzības
tehniskās prasības
Nepārtrauktās barošanas iekārtas
(UPS) jaudas palielināšana (Ls
25 000), dīzeļģenerators un papildus
elektrobarošanas ievads ēkā (Ls
150 000), serveru telpu drošības
līmeņa uzlabošana (Ls 50000), datu
rezerves
kopēšanas
sistēmas
modernizācija (ātrdarbības un datu
glabāšanas sistēmas uzlabošana (Ls
200000), ugunsienu serveri ar
programmatūru (10 serveri Ls 5000)

475,0

-

-

-

Datortīkls
Telefonu pakalpojumu aparatūras
paplašināšana teritoriālajās iestādēs

96,350

-

-

-
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un centrālajā aparātā (1000x Ls150),
VNDPT
tīkla
pieslēgumu
ātrdarbības uzlabošana
Uzturēšana
Informācijas sistēmas uzturēšanas
izdevumi gadā, papildus VNDTP
tīkla pakalpojumi

-

145,800

145,800

145,800

Kopā
informatīvo
sistēmu
pilnveidošanai
nepieciešami
izdevumi:

2462,750

145,800

145,800

145,800

5.Izdevumi ikgadējo
administrēšanai

539,307

539,307

539,307

539,307

Izglītošanas pasākumi valsts un
pašvaldību institūciju darbiniekiem

5,0

5,0

5,0

5,0

Sabiedrības informēšana (bukletu
izdošana, informācija TV un preses
izdevumos)

12,0

12,0

12,0

12,0

Kopā
izglītošanas
un
informēšanas
pasākumu
izdevumi:

17,0

17,0

17,0

17,0

Kopā koncepcijas 3.variantam
nepieciešamais finansējums:
Cita informācija

7151,197

3337,375

3337,375

3337,375

deklarāciju

6. Izglītošanas un informēšanas
pasākumi

Valsts amatpersonu ienākumu deklarēšanas kontrolei
nepieciešams izveidot jaunas 35 štata vietas vienības. Šo štata
vienību izveidošanai un uzturēšanai pirmajā gadā
nepieciešams Ls 436 830 un turpmāk katru nākamo gadu to
uzturēšanai Ls 321 400.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontroles pasākumu
realizēšanai nepieciešams izveidot jaunas 111 štata vietas
vienības, t.sk., 95 štata vienības pamatfunkciju
nodrošināšanai un 16 štata vienības atbalsta funkciju
nodrošināšanai. Šo štata vietu izveidošanai un uzturēšanai
pirmajā gadā nepieciešams Ls 1 157 844 un turpmāk katru
nākamo gadu to uzturēšanai Ls 778 956.
Lai varētu nodrošināt fizisko personu konsultēšanu
deklarāciju aizpildīšanā, to pieņemšanu, kamerālo pārbaudi,
ievadīšanu informatīvajā sistēmā, datu atbilstības pārbaudi,
nepieciešams izveidot jaunas 163 štata vietas vienības, t.sk.
140 štata vienības pamatfunkciju veikšanai un 23 štata
vienības atbalsta funkciju nodrošināšanai.
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