
«Mums bija daudzi klienti, kuri nāca pie mums un jautāja, vai ir apliekams 

nodoklis no faktiskā labuma, ko darbinieks gūst, izmantojot ne tikai dienesta 

auto, bet arī datoru vai citas birojam piederošas lietas, kur mēs konsultējām: jā, 

ir apliekams, un ir godīgie maksātāji, kas to arī aplika ar nodokli,» LTV 

pētnieciskajā seriālā Naudas Zīmes skaidroja J. Taukačs, paužot pārliecību, ka 

šāda nodokļa ieviešana bija nepieciešama. 

«Nodoklis stājies spēkā no 1. 

janvāra, bet domāju, ka cilvēkiem, 

kam tas nodoklis jāmaksā, nav 

skaidrs, kādā veidā iekasēs, cik un 

kā un par ko,» norādīja Rīgas piena 

kombināta valdes priekšsēdētāja 

Ināra Driksna. 

 

Savukārt VID Galvenās nodokļu pārvaldes direktora v.i. Inese Bahanovska 

skaidroja, ka «uzņēmumam ir pašam jātiek skaidrībā, kuras tad ir tās 

automašīnas, kuras šādā veidā izmantos darbinieki». «Katru mēnesi šo te 

labumu, kurš norādīts Ministru kabineta noteikumos, no tā aprēķinās gan 

iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas,» 

skaidroja VID pārstāve. 

Db jau rakstīja, ka ar šī gada 1.janvāri spēkā stājušās likuma normas, kas 

paredz ar nodokļiem aplikt dienesta automašīnu lietošanu. Plānots, ka ar šī 

jaunā nodokļa palīdzību tiks iekasēti būtiski līdzekļi – gandrīz 40 milj Ls. Taču jau 

šobrīd ir skaidrs, ka jaunā nodokļa ieviešana un iekasēšana radījusi tikai haosu 

un apjukumu. Neziņā ir gan uzņēmēji un zemnieki, gan valsts un pašvaldību 

darbinieki. Izmaiņu ieviešanas sasteigtību apliecina arī fakts, ka VID joprojām 

nav precīzi nodefinējis nodokļa maksāšanas un uzskaites kārtību un līdz ar to 

plānotie līdzekļi valsts budžetā var arī neienākt. 
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«Mans personīgais viedoklis, un droši vien tas būs nepopulārs, ka tas 

(dienesta auto nodokļa ieviešana – red.) ir labi, un labi tādā ziņā, ka tas 

novienādos spēles noteikumus biznesam,» uzsver Sorainen partneris 

Jānis Taukačs. 
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