Nodokļu shēma.
Darbinieks Jānis saņem algu 400.00 Ls mēnesī bruto...

"Mani jau sen uztrauc jautājums cik tad patiesībā no nopelnītā mēs katru mēnesi
maksājam valstij. Cilvēkiem, kuri nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, bieži vien šķiet, ka
darba devējs ir riktīgs "nagu maucējs". Taču tāds uzskats ir tādēļ, ka cilvēki neapzinās
cik tad patiesībā katru mēnesi no nopelnītā tiek atdots valstij.

"Darbinieks Jānis saņem algu 400.00 Ls mēnesī bruto. Neapliekamais minimums –
35.00 Ls. Jāņa apgādībā ir viens apgādājamais (atvieglojums – 63.00 Ls). Saskaņā ar
Latvijas Republikas patreizējo likumdošanu darba devējs no viņa algas ietur un pats
piemaksājot nomaksā valstij šādus nodokļus:
1. Darba devēja (DD) Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(VSAOI)24.09%
400.00 x 24.09%= 96.36 Ls.
2. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva= 0.25 Ls
3. Darba ņēmēja VSAOI 9%
400 9% = 36.00 Ls
4. IIN bāze – 400.00 – 36.00 – 35.00 – 63.00 = 266.00 Ls
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN = 266.00 x 23% = 61.18 Ls
5. Jānis saņem „uz rokas”
400.00 – 36.00 – 61.18 = 302.82 Ls
6. Valsts nodokļos ir iekasējusi
96.36 + 0.25 + 36.00 + 61.18 = 193.79 Ls
7. Par savu algu Jānis pērk produktus un pakalpojumus, kuros visos ir ietverts PVN
21%
302.82 – 302.82/1.21 = 52.56 Ls – tā ir PVN summa, ko Jānis atstāj veikalos.
8. Tādējādi par produktiem un pakalpojumiem Jānis reāli samaksā
302.82 – 52.56 = 250.26 Ls
9. Jāņem vērā, ka visu produktu un pakalpojumu cenās arī ir ietverta zināma „nodokļu
masa” – tirdzniecības iestādes vai veikala, pārvadātāju, produkta ražotāju, kā arī
produkta izejvielu ražotāju darbinieku algu nodokļi, uzņēmumu ienākuma nodokļi utt.
Būsim optimistiski un pieņemsim, ka šie nodokļi vidēji sastāda tikai 40% no to
galaproduktu un pakalpojumu cenas, ko Jānis ir iegādājies par savu algu. Tādējādi

nodokļos papildus tiek nomaksāti
250.26 x 40% = 100.10 Ls
Par pašiem produktiem un pakalpojumiem Jānis ir samaksājis
250.26 – 100.10 =
150.16 Ls
10. Kopsavilkums
10.1. Darba devējs par Jāņa darbu ir samaksājis
400.00 + 96.36 + 0.25 = 496.61
10.2. Par produktiem un pakalpojumiem Jānis ir samaksājis - 150.16 Ls
10.3. Valsts tiešajos nodokļos ir iekasējusi - 193.79 Ls
10.4. Valsts netiešajos nodokļos ir iekasējusi – 52.56 + 100.10 = 152.66 Ls
10.5. Kopā valsts no Jāņa saņem 193.79 + 152.66 = 346.45 Ls"
piemērs ņemts no šejienes...
Pēc šī piemēra izskatīšanas iestājas viegls šoks. Jo, patiesību sakot, šajā piemērā vēl ir
aizmirsts pieminēt vēlreiz PVN, ko Jāņa darba devējs samaksā valstij par Jāņa padarīto
darbu pirms algas izmaksas. Lai darba devējs varētu apmaksāt alga+ nodokļi
(pieņemsim, ka uzņēmums neko nepelna!), tad Jānim jānopelna uz firmu vismaz
600,90 (summa ar PVN - PVN=104,29Ls).
Tātad, lai darbiniekam ar vienu apgādājamo izmaksātu uz rokas 302.82 Ls, darba
devējam jāpārskaita valsts kasē 600,90-302,82 = 298,08 Ls.
Tātad man sanāca, ka no viena cilvēka darba un iepirkšanās valstij katru mēnesi
nodokļos aiziet 450,74 Ls (tas ja mēs nerēķinām, ka vēl ir precēm visādi akcīzes
nodokļi utt., kā arī nerēķinājām 15 % Uzņēmuma Ienākuma nodokli). " Nezināms
autors.

-- Secinājums tas kas nemaksā nodokļus var 3x vairāk nopirkt par to kas maksā.
Tad nu labāk veidot savu viensētu un visu ražot pašam, nekā maskāt nodokļus.

Šis raksts laigan rakstiits kad alga bij 400 ls, tas atspoguļo reālo situāciju, šodien
nodokļu slogs ir vēl lielāks.

