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Saturs 

� Nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā: 

� aplikšanas mērķis;  

� nodokļa maksātāji; 

� apliekamie objekti 

� nodokļa likmes / nodokļa aprēķins

� Nekustamā īpašuma nodoklis Baltijas valstīs: 

� apliekamie objekti; 

� nodokļa likmes / nodokļa aprēķins 

� Nekustamā īpašuma nodoklis Eiropas Savienības valstīs: 

� apliekamie objekti 

� nodokļa likmes / nodokļa aprēķins
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Nekustamā īpašuma nodoklis

Teritoriālā plānošana, attīstība

(iespējamie apgrūtinājumi) 

Laika faktors

Kadastrālās vērtības noteikšana
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Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji  

Nodokļa maksātāji

Fiziskās personas Uzņēmumi
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Nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā

� Pašvaldības nekustamais īpašums, kuru lieto pašvaldības dome, kā arī tās izveidotās iestādes, kuras 
tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas šīs pašvaldības administratīvajā 
teritorijā;

� sociālās dzīvojamās mājas un sociālos dzīvokļus;

� publiskos ūdeņus un zemi zem koplietošanas šosejām, ceļiem, pazemes ceļiem, tuneļiem, ielām, 
dzelzceļa sliežu ceļiem, pilsētas sliežu ceļiem, tiltiem, estakādēm; 

� fiziskajām personām piederošas inženierbūves, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai u.c.

� Pašvaldības nekustamais īpašums, kuru lieto pašvaldības dome, kā arī tās izveidotās iestādes, kuras 
tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas šīs pašvaldības administratīvajā 
teritorijā;

� sociālās dzīvojamās mājas un sociālos dzīvokļus;

� publiskos ūdeņus un zemi zem koplietošanas šosejām, ceļiem, pazemes ceļiem, tuneļiem, ielām, 
dzelzceļa sliežu ceļiem, pilsētas sliežu ceļiem, tiltiem, estakādēm; 

� fiziskajām personām piederošas inženierbūves, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai u.c.

Izņēmumi:

NĪN objekts 

Zeme

Ēkas, būves: 
tai skaitā:

o kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet 
ekspluatācijā nenodotas ēkas un inženierbūves; 

o saimnieciskajā darbībā izmantojamās ēkas, 
dzīvojamās mājas un dzīvokļi; 

o dzīvojamās platības. 
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Nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā

� 1.5%  (minimālais nodokļa maksājums LVL 5 par katru objektu)

� 0.2 – 0.6% par dzīvojamām mājām un dzīvokļiem un minimālais nodokļa maksājums LVL 5 par katru objektu

� Likme kas pārsniedz 1,5%  (līdz 3%) ,ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai, neapstrādāta lauksaimniecības zeme

NĪN likme no kadastrālās vērtības 

Pašvaldībām ir tiesības:

� Noteikt atvieglojumus

� Noteikt NĪN likmi, ievērojot likumā noteikto «koridora» ietvaru (0,2-3%)
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Nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā

Tendences

� Likmes palielināšana
No 2008.g. līdz 2011.gadam NĪN apmēra pieauguma ierobežojums - 25%

� Apliekamā objekta paplašināšana 

� Vienlaicīgi pašvaldību tiesību - ietekmes paplašināšana
Pašvaldībai ir tiesības 2013.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu 
zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā 
pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus

� Nodoklis atkarīgs no kadastrālās vērtības izmaiņām

� Paredzamības nodrošināšana
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Nekustamā īpašuma nodoklis Baltijas valstīs
NĪN Igaunijā 

NĪN objekts Likme Atbrīvojumi, pašvaldību tiesības 

Zeme 0,1-2,5%  no apliekamās 
vērtības, kuru nosaka 
vērtēšanas iestādes

� Pašvaldības tiesības - noteikt likmi.
� Paredzēti atbrīvojumi: 

• 50%, ja uz zemes ierobežota saimnieciskā darbība;
• pašvaldību īpašumi;
• atbrīvoti reliģisko organizāciju īpašumi

Dzīvojamās 
platības 

Nav nodoklis

NĪN Lietuvā  
NĪN objekts Likme Atbrīvojumi, pašvaldību tiesības 

Ēkas, būves 0,3-3% no vidējās tirgus 
vērtības

� Pašvaldība nosaka ik gadus likmi, ņemot vērā ēku un būvju 
izmantošanas veidu un nodokļu maksātāju kategoriju (lielums –
juridiskai personai, sociālais stāvoklis – fiziskai personai).

� Atbrīvojumi speciālas ekonomiskajās zonās, lauksaimniecības 
kompānijām

Zeme
(no 2013.g.)

0,01-4% no zemes vērtības, 
kuru nosaka balstoties uz 
tirgus vērtību

� Pašvaldības tiesības noteikt konkrētu ikgadējo likmi

Dzīvojamās
platības 

1%  no nekustamā īpašuma 
vērtības

� Atbrīvojums no NĪN, ja NĪ vērtība nepārsniedz  LTL 1 milj.
( LVL 204 000)



Makroekonomiskie rādītāji vislabākie         Igaunijā ...
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Nekustamā īpašuma nodoklis Baltijas valstīs

Latvijā: 

� visplašākais ar NĪN apliekamais objektu loks
� augstākās NĪN likmes
� pastāv atbrīvojumi no NĪN, taču  nav salīdzināmi ar citām valstīm 

Lietuvā:

� Līdzvērtīgs ar NĪN apliekamo objektu loks kā Latvijā 
� NĪN likmes līdzvērtīgas, tomēr zemākas par  Latvijas likmēm
� Ņemot vērā atbrīvojumu dzīvojamām platībām (LTL 1 milj), 

iedzīvotājiem jāmaksā NĪN tikai par dārgiem mājokļiem  

Igaunijā: 

� Ēkas un būves ar NĪN neapliek 
� Iedzīvotājiem apdzīvojamās platības ar NĪN arī neapliek
� Zemei NĪN likme viena no zemākajām Baltijā
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Nekustamā īpašuma nodoklis ES valstīs (1/3)
Valsts

Apliekamais 
objekts

Likme Atbrīvojumi, pašvaldību tiesības

Austrija

Attīstīts, 
neattīstīts 
nekustamais 
īpašums

0,2-1% 

� Atvieglojumi NĪ, kas izmantoti saistībā ar labdarību, medicīnu, 
zinātni, izglītību un tml.

� Pašvaldībai ir iespēja piemērot koeficientu palielinot 0,2% 
likmi līdz 1%

� Dzīvojamām platībām – samazinātās NĪN likmes

Zeme 1% � Ar nodokli netiek aplikta zemes vērtība     EUR 14 600

Apvienotā 
Karaliste

Nekustamais 
īpašums

Tiek aktualizēta 
katru gadu 

(par gadu, kas 
beidzās 2013.g. 
31.martā, likme 
Anglijā bija 45,8%  
no NĪ nomas maksas)

� Pašvaldībām ir tiesības samazināt likmi, atbalstot mazo 
biznesu. 

� Atbrīvojumi: lauksaimniecības zemei; zivju fermām;
industriālajām zonām.

� Atlaižu shēma dzīvojamām platībām: 25% - vientuļiem 
vecākiem; 50% - nav deklarētā dzīvesvieta (otrs NĪ); 100% -
studentiem un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem

Bulgārija
Nekustamais 
īpašums

0,01- 0,45%  
(no  bilances 
vērtības)

� Atbrīvojumi:
• kultūrvēsturiskas nozīmes objektiem, ja nelieto biznesa 

vajadzībām;
• publiskiem nolūkiem lietojamam īpašumam;
• lauksaimniecības zemei u.c. 

� Atlaižu shēma dzīvojamām platībām: 50% - ja deklarētā 
dzīvesvieta; 75% - ja deklarētā dzīvesvieta invalīdiem
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Nekustamā īpašuma nodoklis ES valstīs (2/3)

Valsts 
Apliekamais 
objekts

Likme Atbrīvojumi, pašvaldību tiesības

Čehijas 
Republika

Zeme

0,75%  no iegādes vērtības  - l/s zemei 

0,25% no iegādes vērtības - mežiem, 
ezeriem

LVL 0,005-0,14 /1m² - pārējai  zemei

� Atbrīvojumi: zeme valsts un 
pašvaldību īpašumā, lietota labdarībā, 
valsts, pašvaldību funkciju pildīšanai, 
jaunaudzes zeme uz 25 gadiem, 
rekultivētā zeme uz 5 gadiem,
komunikācijām izmantojamā u.c.

� Pašvaldībām tiesības piemērot 
koeficientu noteiktajai likmei atkarībā 
no pašvaldības lieluma (mazāka 
pašvaldība, mazāks koeficients. 
Prāgai, piemēram, līdz 5)

Būves, ēkas

LVL 0,06 / 1m2 - dzīvojamām platībām

LVL 0,16 / 1m2 - vasarnīcām 

LVL 0,27 / 1m2 - industriālām platībām

� Pašvaldības piemēro koeficientu 1- 3,5 
atkarībā no pašvaldības iedzīvotāju 
skaita (jo vairāk iedzīvotāju, jo lielāks 
koeficients)
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Nekustamā īpašuma nodoklis ES valstīs (3/3)
Valsts

Apliekamais 
objekts

Likme Atbrīvojumi, pašvaldību tiesības

Dānija
Nekustamais 
īpašums 

1,6-3,4%  - no zemes vērtības 
1%  - no ēkas vērtības 
1% - dzīvojamām platībām, ja NĪ vērtība ir 
līdz DKK 3 040 000 (≈ LVL 287 000) un 
3% pārsnieguma summai

� Nodokļu atbrīvojums piemērojas DKK 
50 000  (EUR 4 715)

Francija
Nekustamais 
īpašums

3% no tirgus vērtības

� Atsevišķām uzņēmumu kategorijām 
atbrīvojums (t.sk. publiskām sabiedrībām)

� Dzīvojamām platībām atlaides atkarībā no 
apgādājamo skaita 

Beļģija
Nekustamais 

īpašums 

Likme atkarīga no reģiona un īpašuma. 

NĪN maksā no iedomāta ienākuma no NĪ 
nomas.

Piemēram, Flāmu reģionā:
2,5% - standarta likme;
1,9% - vecam īpašumam;
1,6% - publiskajiem īpašumiem Pašvaldību 
likmes svārstās no 18%-50%.

� Pašvaldībām ir tiesības noteikt likmi.

� Atlaižu shēma dzīvojamām platībām 
atkarībā no ģimenes stāvokļa un apgādībā 
esošo cilvēku skaita

Kipra
Nekustamais 
īpašums 

0,4-0,8% - no tirgus vērtības 

� Nodokļa atbrīvojumi: valsts īpašumiem;
labdarības organizācijām; skolu, slimnīcu,
baznīcu īpašumiem un tml.

� Dzīvojamām platībām nepiemēro NĪN, ja 
NĪ vērtība nepārsniedz EUR 120 000
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Nekustamā īpašuma nodoklis ES valstīs

� Apliekamais objekts – zeme, ēkas, būves

� Likmes var koriģēt pašvaldības 

� Pastāv samazinātas likmes

� Pastāv atbrīvojumi no NĪN kultūrvēsturiskām ēkām, 

veselībai un medicīnai izmantotām ēkām utt. 

� NĪN tiek noteikts no NĪ nomas maksas

� NĪN tiek noteikts no NĪ iegādes vērtības 

� Pastāv atbrīvojumi  iedzīvotājiem no NĪN par 

dzīvojamām platībām, kā arī dažādas atlaižu shēmas

KOPĪGAIS

ATŠĶIRĪGAIS
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Jautājumi 
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Atbildība

Šajā prezentācijā ietvertā informācija ir balstīta uz vispārpieņemtajiem profesionālajiem 
standartiem, kā arī šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā prezentācijā sniedzam vispārīgu informāciju un neatsaucamies uz 
īpašiem apstākļiem, par kuriem mums nav precīzas informācijas. Attiecīgi šī prezentācija var tikt 
izmantota tikai kā norāde, un ir pielietojama kā vispārīga norāde.

Ja Jums ir pamats uzskatīt, ka mūsu izmantotā informācija nav pilnīga vai mūsu secinājumi nav 
precīzi, dariet to mums zināmu nekavējoties.

Mēs ceram, ka šī prezentācija sniedz atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem. Gadījumā, ja 
Jums rodas papildus jautājumi vai ir nepieciešama palīdzība, lūdzu dariet to mums zināmu, un 
mēs labprāt Jums palīdzēsim.
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Marina Bičkovska

Direktore

BDO TAX
Nodokļu un finanšu konsultāciju birojs

Alberta iela 1-2, Rīga, LV-1010
Tel: (+371) 67222237
Fax: (+371) 67222236
E-mail: marina.bickovska@bdotax.lv

Kontakti


