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REZOLŪCIJA
par LR Tiesībsarga veikto pētījumu
par nodokļu reformas ietekmi uz nodokļu maksātājiem
Biedrības „EAPN-Latvia” valde ar šo rezolūciju pilnībā atbalsta šodien, 2019. gada 27 .februārī,
publiskotajā Latvijas Republikas Tiesībsarga pētījumā par nodokļu reformas ietekmi uz nodokļu
maksātājiem pausto nostāju un piekrīt norādītā pētījuma secinājumiem un priekšlikumiem.
EAPN-Latvia piekrīt Tiesībsarga viedoklim, ka, pretēji politiķu solījumiem nodokļu reformas
rezultātā nostiprināt sociālo taisnīgumu, tieši otrādi – vēl vairāk ir pieaugusi ienākumu
nevienlīdzība, kas Latvijā, salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir viena no
augstākajām. EAPN-Latvia nav pieņemami, ka, īstenojot nodokļu reformu, visvairāk apdraudēta ir
tieši neaizsargātāko iedzīvotāju grupu – zemo algu saņēmēju, jauno māmiņu, ģimeņu ar bērniem –
labklājība. Uzskatām, ka tādējādi lēmumu pieņēmēji ir demonstrējuši klaji nihilistisku attieksmi
pret Eiropā atzītajām sociālo tiesību nostādnēm un ignorējuši sociāli atbildīgas valsts principu.
EAPN-Latvia pieprasa Valdībai un Saeimai nekavējoties rīkoties atbildīgi, ņemt vērā
pētījuma rezultātus un veikt visaptverošas reformas nodokļu sistēmā, lai tādā veidā garantētu
sociālo taisnīgumu.
Mēs vienlaicīgi informējam Jūs, ka Eiropas Pretnabadzības tīkla (European Anti Poverty Network EAPN) Latvijas organizācija EAPN-Latvia jau pirms iepazīšanās ar Tiesībsarga pasākumiem tika
EAPN-Latvia, biedrība
Reģ. Nr. 50008216821
Adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050
Tel.: +371 22311545, +371 29664063, e-pasts: info@eapn.lv

saskatījusi tās problēmas, kas minētas pētījuma rezultātos, un jau 2017.-2018. gadā šo problēmu
novēršanai tika iesniegusi vairāk nekā 50 priekšlikumu LR Saeimai, atbilstošajām ministrijām un
Rīgas domei.
EAPN-Latvia, lai risinātu ievērojama skaita iedzīvotāju nabadzības palielināšanās problēmu, š.g.
21. martā Latvijas Kara muzejā Rīgā organizē starptautisku konferenci „Lielāka vienlīdzība –
lielāka drošība: Risinājumi ienākumu plaisas mazināšanai” (angliski: More Equality – More Safety:
Tackling the Growing Income Gap), kurā dalību diskusijā apstiprinājuši sociālās politikas vadītāji
no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Labklājības ministrijas, Rīgas domes Labklājības
departamenta un Latvijas, Beļģijas, Grieķijas, Luksemburgas un Lielbritānijas nevalstiskajām
organizācijām un politiskajām partijām. Konferencē kopumā piedalīsies 27 Eiropas valstu
33 speciālisti un vairāk nekā 40 dalībnieki no Latvijas NVO un pašvaldībām. Par konferences
rezultātiem paredzēts informēt Eiropas Komisiju.
Pielikumā: zināšanai EAPN-Latvia dalīborganizāciju saraksts uz 1 lapas.
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