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nodokļu politikas ieviešanas principi 
un problēmas pirmajos latvijas valsts 

attīstības gados*

Rakstā aplūkota Latvijas saimniecības vēsturē maz pētīta tēma – nodokļu politikas un sistēmas 
attīstības pirmsākums pēc valsts neatkarības proklamēšanas 1918. gadā, kad pavērās iespēja 
nodokļu sistēmu uzbūvēt pilnībā no jauna, balstoties uz tālaika modernākajām finanšu 
zinātnes teorijām, tādējādi mēģinot atmest novecojušu un neefektīvu kārtību. aplūkojot līdz 
šim plašāk neizmantotus arhīva materiālus par nodokļu administrēšanas sistēmas veidošanos 
un publikācijas par Latvijas ekonomikas attīstību, var apzināt nodokļu politikas un sistēmas 
attīstības sākotnējos principus, apstākļus un ieviešanas problēmas, kas līdz šim nav tikušas 
apkopotas, kā arī izvērtēt to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi. 
Atslēgvārdi: nodokļu politika, kara peļņas nodoklis, nodokļu inspektori, progresīvais ienākuma 
nodoklis, pašaplikšanās princips, cīņa pret spekulantiem.

nodoklis, raugoties no individuālas perspektīvas, ir teju neatņemama 
dzīves sastāvdaļa – "piespiedu maksājums, no kura nevar atteikties”.1 

Savukārt, kad par nodokļiem runā valstiskā mērogā, tie kļūst par politisku 
finanšu instrumentu, kas ir ne tikai viens no galvenajiem ieņēmumu  avotiem, 
kuru valsts vai pašvaldība saņem noteiktos apmēros no savas teritorijas 
iedzīvotājiem un saimniecībām, lai varētu nodrošināt finanšu līdzekļus 
valdības funkciju uzturēšanai, bet ir arī saimnieciskās dzīves regulējošs 
instruments, kas, sekojot kādam noteiktam mērķim, var palīdzēt īstenot 
sociālpolitiskus, tautsaimnieciskus vai pat ideoloģiskus principus, tāpēc ir 
tuvredzīgi aplūkot nodokļus tikai kā ienākumus valstij. ar nodokļu politikas 

* Raksta pamatā maģistra darbs “nodokļu politika Latvijas Republikā 1918. g.–1934. g.”, kas 
aizstāvēts 2011. gadā Lu Vēstures un filozofijas fakultātē. Zinātniskais vadītājs – asoc. prof. 
Dr. hist. Ēriks Jēkabsons.
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palīdzību ir iespējams, piemēram, nodrošināt rūpniecības uzņēmumu vai 
lauksaimniecības aizsardzību, uzlabot ražošanas apstākļus, veicināt kādas 
tautsaimniecības jomas attīstīšanos u. tml. bieži nodokļi ieviesti tieši ar mērķi 
sekmēt kādu konkrētu saimniecisku nozari vai piepildīt kādu sociālpolitisku 
uzdevumu.2 Rodas jautājums, kādi bija Latvijas valdības realizētās nodokļu 
politikas mērķi un principi?  Lai gan ieņēmumi no nodokļiem bija aktuāls 
jautājums jau kopš pirmajām Latvijas pagaidu valdības dienām, turklāt šī 
politika vistiešākajā veidā ietekmēja iedzīvotāju ikdienas dzīvi un tēriņus, 
kopumā nodokļu politikas sociālekonomiskie un saimnieciskie mērķi nav 
bijuši vēsturnieku intereses lokā un “nav apkopoti un apstiprināti kādā 
visaptverošā dokumentā”3 vai pētījumā. mēģinājums aizpildīt šo robu 
Latvijas starpkaru saimnieciskās vēstures pētniecībā ir šī raksta uzdevums, 
aprakstot nodokļu administrēšanas sistēmas izveidošanos un apkopojot 
nodokļu politikas izstrādes pamatprincipus pirmajos valsts attīstības gados.

nodokļus administrējošo pārvaldes iestāžu izveide

kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika un tika 
sastādīts pirmais ministru kabinets ar kārli ulmani kā ministru prezidentu, 
darbību sāka arī pirmais finanšu ministrs Latvijas Republikas vēsturē – kārlis 
puriņš (amatā no 1918. gada 18. novembra līdz 1919. gada 13. jūlijam un no 
1920. gada 15.marta līdz 1921. gada 15. martam), kuru uz neilgu laiku nomainīja 
ekonomikas doktors Roberts erhards (no 1919. gada 14. jūlija līdz 1920. gada 
14. martam). Jau no pirmās darbības dienas Finanšu ministrijas primārais 
uzdevums bija "sagādāt nepieciešamos līdzekļus valsts iestāžu, uzņēmumu 
un armijas uzturēšanai”, kas kara izpostītajā zemē nebija viegls uzdevums. 
galvenos valsts ienākumus sastādīja ziedojumi un aizdevumi4, kā arī naudas 
emisija (citiem vārdiem sakot, – drukāšana)5. Savukārt ieņēmumi no nodokļiem 
bija niecīgi. Valsts veidošanās pirmsākumos vispār par nodokļu politiku vai 
sistēmu bija grūti runāt, jo tāda nepastāvēja. Valsts iekārta bija praktiski 
jābūvē no jauna apstākļos, kad jebkāda finanšu plānošana bija neiespējama. 
plānveidīgu un pareizu valsts saimniecību attīstīt traucēja dažādi  apstākļi. 
Visupirms tie bija kara rezultātā radušies postījumi un haoss. pēc 14 gadiem, 
atskatoties uz valsts finanšu stāvokļa attīstību, Valsts Statistikas pārvaldes 
izdevumā rakstīja: ".. karš, izpostīta zeme, ārkārtīga valūtas svārstība, pilnīgs 
valūtas mistrojums, vienīga maksāšanas līdzekļa trūkums un dzīvošana uz 
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emisijas rēķina. [..] katra diena prasīja jaunus izdevumus, jaunus līdzekļus, 
kuri pastāvīgi mainījās un kurus pa lielāku laiku uz priekšu nemaz nevarēja 
paredzēt. tādos apstākļos nodarbošanās ar saimniecības plāna sastādīšanu 
izlikās par vienkāršu niekošanos, bez praktiskas nozīmes.”6 tautsaimnieks 
alberts Zalts vēlāk uzsvēra, ka nodokļu politikas plānošana bija bezjēdzīga 
un tai vispār nebija laika, jo prioritāte bija "atsist pretinieku ārā no valsts, 
nodrošināt iekšējo drošību un atjaunot administratīvo aparātu”.7  par nodokļu 
politiku domāt varēja vēl mazāk nopietni, ja ņēma vērā pasaulē pieņemtu 
praksi, ka „parasti pirms nodokļu uzlikšanas mēdz veikt sīkus aprēķinus par 
cilvēku (to grupu), kurus tie ietekmēs, spēju maksāt nodokļus, tad Latvijas 
gadījumā tam nebija jēgas, jo tā brīža situāciju varēja raksturot kā absolūtu 
maksātnespēju – tā bija acīmredzama visās ekonomikas sfērās, sākot ar 
lauksaimniecību un beidzot ar rūpniecību”.8 

turklāt iztrūka paša nepieciešamākā, lai izvestu dzīvē kādu nopietnu 
nodokļu programmu – "nebija ne  sagatavota ierēdņu skaita, ne inventāra, 
ne vajadzīgo maksātāju reģistru”.9 Zināšanu un profesionālu darbinieku 
trūkums arī "neļāva  uzreiz izvest kādu noteiktu un moderni organizētu 
nodokļu iekārtu, bija jāiesāk pamazām”.10 Satversmes sapulcē 1922. gadā 
finanšu ministra biedrs V. Āboltiņš, sniedzot ziņojumu par valsts budžetu 
un saimniecisko stāvokli, uzsvēra, ka laika posmā no 1918. līdz 1920. gadam, 
kad “valsts tikko dzima, nebija nodokļu sistēmas, nebija nodokļu aparāta. 
tas viss bija jārada un nodokļi varēja nākt tikai vēlāk. ievērojot to, ka zeme 
bija pilnīgi izpostīta, arī nodokļu aparāts daudz ko nevarēja palīdzēt”,11 jo 
tāpat neviens nebija spējīgs nodokļus maksāt. 

klāt jau uzskaitītajām daudzskaitlīgām problēmām nāca valdības 
nestabilitāte. Sakarā ar lielinieku iebrukumu jau pusotru mēnesi pēc 
neatkarības proklamēšanas, 1919. gada 2. janvārī, ministru kabinets bija 
spiests atstāt Rīgu, "ar ko gāja zudumā pirmie, kaut nelielie panākumi valsts 
noorganizēšanas darbā, kas bija Rīgā panākti”.12 tikai gada otrajā pusē tika 
uzsākta faktiska Finanšu ministrijas izveidošana pēc tam, kad ministru kabinets 
atgriezās galvaspilsētā 1919. gada jūlijā,13 un "tikai ar 1919. g. 8. jūliju sākot, 
Latvijas valdībai bija iespējams stāties pie savu pienākumu izpildīšanas un 
organizēt valsts finansiālo pusi”.14 Reāli Finanšu ministrija iesāka strādāt tikai 
1919. gada novembra beigās, "sajūtot pastāvīgu trūkumu pēc noderīgiem un 
iestrādājušamies spēkiem grāmatvešanas laukā”.15 tajā laikā tika organizēti arī 
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tiešo nodokļu un netiešo nodokļu departamenti,16 kas no sākuma izveidojās 
patstāvīgi un neatkarīgi viens no otra. tiešo nodokļu departaments pirmo 
reizi minēts finanšu ministra 1919. gada 11. jūlija rīkojumā, kurā arī teikts, ka 
par departamenta direktoru tiek iecelts augusts Vinters.17 Savukārt netiešo 
nodokļu departamentu dibināja, pārveidojot agrāko akcīzes un monopola 
pārvaldi, 1919. gada 1. jūlijā. par tā direktoru iecēla k. kalniņu.18 Jāatzīmē, 
ka iesākumā muitas nodokļu joma tika attīstīta tirdzniecības un rūpniecības 
ministrijas paspārnē, nodibinot tirdzniecības departamenta muitas nodaļu, 
par kuras vadītāju uzaicināja muitas darbinieku arvīdu pilsātnieku. 1921. 
gada 19. jūlijā,  likvidējot tirdzniecības un rūpniecības ministriju, muitas 
nodaļu pārdēvēja par departamentu un pievienoja Finanšu ministrijai19 – tā 
pārzināja ne tikai muitas darba organizāciju un administrēšanu, bet arī tarifa 
izstrādāšanu un lietošanu.20

tiešo nodokļu un netiešo nodokļu departamentu uzdevums bija izstrādāt 
likumprojektus un rīkojumus nodokļu jomā. Līdz ar to Finanšu ministrijas 
paspārnē strādājošie departamenti un inspekcijas bija tieši atbildīgas gan 
par nodokļu politikas izstrādi, gan par tās īstenošanu dzīvē. to apliecina 
1920. gada 5. janvārī tiešo nodokļu departamenta direktora iesniegtie 
pagaidu noteikumi finanšu ministram par “tiešo nodokļu departamentu un 
par nodokļu inspekciju”, kurā definēti galvenie departamenta uzdevumi, 
struktūra un darbības principi. tajos norādīts, ka departamenta uzdevums 
ir "izstrādāt visus likumprojektus un rīkojumus par kārtējiem un ārkārtējiem 
tiešiem nodokļiem”, kā arī raudzīties, lai "visi izdotie likumi un rīkojumi par 
minētiem nodokļiem plānveidīgi tiktu izvesti dzīvē”.21 turpat arī noteikts, 
ka departamentu pārvalda direktors, kurš “izšķir visus svarīgākos un 
principiālos jautājumus un dod attiecīgus rīkojumus nodaļām. direktors 
padots tieši finanšu ministram un saņem no pēdējā vajadzīgas direktīvas”. 
no šiem pagaidu noteikumiem redzams, ka “departamenta direktoru 
apstiprina amatā ministru kabinets saziņā ar finanšu ministru”, savukārt 
citus augstākus amatus ieņemošus darbiniekus, piemēram, direktora palīgu, 
nodokļu revidentu un nodaļu vadītājus “apstiprina amatā un atlaiž no dienesta 
finanšu ministrs saziņā ar departamenta direktoru”.22 ļoti līdzīga situācija 
bija arī netiešo nodokļu departamentā, kurš saskaņā ar pagaidu noteikumiem 
pārzināja visus netiešos nodokļus un valsts monopolus, kā arī bija atbildīgs 
par likumprojektu, kas attiecas uz netiešiem nodokļiem, sastādīšanu un 
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izstrādi. Līdzīgi kā tiešo nodokļu departamentā, arī šeit direktoru apstiprināja 
ministru kabinets saziņā ar finanšu ministru, departamenta direktors bija 
tieši pakļauts ministram un saņēma no pēdējā vajadzīgos norādījumus.23 no 
šiem noteikumiem var secināt, ka liela nozīme nodokļu politikā bija finanšu 
ministra personībai. tomēr, tā kā ministri mainījās itin bieži, ne visi no tiem 
nopietni ietekmēja nodokļu politiku, un lielāka loma piederēja ilggadējiem 
departamentu darbiniekiem, kuri aktīvi piedalījās likumdošanas darbā. 
Finanšu ministrija vairākkārt uzsvēra, ka "nodokļu departamentu un nodokļu 
inspekciju vadošo ierēdņu darbība diezgan stipri atšķīrās no daudzu citu 
departamentu darba [..] gan caur lielāku vispusību un darba daudzumu, gan 
plašāku piedalīšanos likumdošanā”24  un "to aizstāvēšanā dažādās Saeimas 
komisijās”.25

Reālie nodokļu politikas īstenotāji dzīvē bija nodokļu inspektori. nodokļu 
inspekcijas darbojās tiešo nodokļu departamenta pakļautībā un "izveda 
dzīvē visus valdības likumus un departamenta rīkojumus, un priekšrakstus 
nodokļu lietās”.26 nodokļu inspektori un viņu palīgi bija tieši pakļauti 
departamenta direktoram, viņus apstiprināja amatā vai atlaida no dienesta 
finanšu ministrs saskaņā ar departamenta direktoru. nodokļu inspektoru 
uzdevums bija noskaidrot un sastādīt maksātāju un apliekamo objektu 
sarakstus, krāt un kārtot dažādus materiālus, iegūtus no visdažādākām 
iestādēm, uzņēmumiem, no veikalgrāmatām, zemes grāmatām utt.27 pie 
tam nodokļu inspektoriem bija visai plašas pilnvaras prasīt informāciju un 
veikt kaut ko līdzīgu izmeklēšanas darbiem, proti, viņiem  bija “tiesības 
nodokļu lietās griezties tieši pie vietējām sabiedriskām un valsts iestādēm, 
un amatpersonām dēļ vajadzīgo ziņu piesūtīšanas, kā arī personīgi uz vietas 
ievākt ziņas no aktīm un grāmatām”.28 balstoties uz savākto informāciju, 
ar vietējo iecirkņu nodokļu komisiju palīdzību izdarīja aplikšanu ar 
nodokļiem.29

katrā nodokļu iecirknī pastāvēja iecirkņa nodokļu komisijas, kuru 
priekšsēdētājs bija attiecīgais iecirkņa nodokļu inspektors. šīs komisijas bija 
administratīvas  tiesas iestādes, kas bija dibinātas uz pašaplikšanās principa 
pamata. pašaplikšanās princips nozīmēja, ka "visās nodokļu komisijās piedalās 
nodokļu maksātāju priekšstāvji ar lēmēju balss tiesībām”.30  to sastāvā bija 
nodokļu maksātāji un dažādu organizāciju pārstāvji un lietpratēji. piemēram, 
vietējo nodokļu komisiju izveidošanas princips ir aprakstīts 1919. gada 1. 
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augusta likuma par vienreizējo kara peļņas nodokli tekstā31, kurā teikts, 
ka tiek sastādītas sevišķas iecirkņu komisijas, kurās “par priekšsēdētāju ir 
vietējais nodokļu inspektors vai tā palīgs un par locekļiem: priekšstāvji no 
tirdzniecības un rūpniecības un tieslietu ministrijām (apriņķos bez tam 
vēl no Zemkopības ministrijas), no katra resora pa vienam, kurus ieceļ 
attiecīgā resora vadītāji, un septiņi priekšstāvji no vietējiem iedzīvotājiem, 
kurus apstiprina tiešo nodokļu departaments”.32 pati Finanšu ministrija 
"nodokļu pašaplikšanos” dēvēja par "īpatnējo veidu nodokļu aprēķināšanā 
[..], piedaloties priekšstāvjiem dažādās nodokļu komisijās, kur pa lielai 
daļai ienākumus, resp., peļņu novērtē uz komisiju priekšsēdētāju ievākto un 
pārbaudīto ziņu pamata”.33

nodokļu komisijas ne tikai uzlika tiešos nodokļus, bet arī skatīja cauri 
iebildumus un pārsūdzības.34 Strīdīgus jautājumus izšķīra galvenā nodokļu 
komisija tiešo nodokļu departamentā, turklāt  “katram nodoklim tika veidota 
sava. [..] pēdējā sūdzību iesniegšanas instance bija Senāta administratīvais 
departaments.”35

pakāpeniski izveidojās nodokļu inspekciju tīkls. 1919. gadā nodibināja 
Rīgā 8 inspekcijas, bet pārējā Latvijā – 7; 1923. gadā jau bija 40.  1928. gadā 
darbojās 43 inspekcijas, no kurām Rīgā – 13.36 darbinieku skaits nodokļus 
administrējošajās iestādēs pakāpeniski pieauga. 1919.gadā abos nodokļu 
departamentos kopā strādāja 71 darbinieks, bet 1929. gadā nodokļu 
departaments nodarbināja jau 610 cilvēku (ieskaitot nodokļu inspektorus).37 
1927. gadā abus departamentus apvienoja vienā – nodokļu departamentā. 
par tā direktoru kļuva Francis Ķempelis.38

nodokļu inspektoru institūts bija pārņemts no bijušās krievijas, kurā to 
izstrādāja bijušais krievijas finanšu ministrs nikolajs bunge. šāda institūcija 
tika izveidota ar mērķi uzlabot krievijas finanses pēc krievu–turku kara 
un reformēt arhaisko nodokļu sistēmu, ieviešot jaunu saskaņā ar finanšu 
zinātnes prasībām.39 ar arhaiskumu tajā gadījumā bija jāsaprot t. s. galvas-
naudas ņemšana, kas bija jau novecojusi pieeja nodokļiem, kā arī nebija 
taisnīga – tādā veidā netika aplikts bagātākais iedzīvotāju slānis. turklāt 
nodokļu inspektors vāca nenovērtējami svarīgu informāciju par iedzīvotāju 
finansiālo stāvokli uz vietām. 

noteikti jāatzīmē tas, ka visas valsts iestādes un funkcijas pirmajos valsts 
pastāvēšanas gados bija nepārtrauktā attīstības un reorganizācijas procesā. 
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tālaika situācijas pilnīgākai izpratnei nozīmīgs ir Latvijas Valsts kontroles 
pārskats par nodokļu un finanšu sistēmu pirmajos valsts patstāvības gados: 
“.. valsts iestādes atradās organizēšanās stadijā. Vecie bijušās krievijas 
likumi vairs nebija piemērojami mūsu valsts apstākļiem, bet jaunie likumi 
vēl nebija izstrādāti. nebija vēl izstrādātas dažādo valsts iestāžu tiesības 
un pienākumi. [..] notika pastāvīgas reorganizācijas: šodien vienu iestādi 
nodibina vai paplašina, bet pēc gada to jau likvidē. [..] grāmatas tika "vestas” 
nekārtīgi, dokumenti sastādīti nepilnīgi. izpildot darījumus, valsts iestādes 
nerēķinājās ar noteikumiem un likumiem. gadiem ilgi nevarēja dabūt no 
resoriem norēķinus un dokumentus. [..] Valsts darbinieku sastāvā bija maz 
pieredzējušu darbinieku. kara un pārdzīvotās revolūcijas psiholoģija arī 
bija atstājusi savu iespaidu. daļa [..] nevarēja samierināties, ka viņiem prasa 
norēķinus, lai tie rīkojas saskaņā ar likumiem un pastāvošiem noteikumiem.”40  
Spilgts piemērs pastāvošajam jūklim bija gadījums ar kara peļņas nodokli, 
kuru informācijas trūkuma dēļ Liepājā iekasēja pat vairākas reizes. izrādījās, 
ka valdība, pārceļoties uz Liepāju, bija izdevusi atsevišķu rīkojumu par 
kara peļņas nodokli Liepājā, bet, kad tā atgriezās Rīgā, "tiešo nodokļu 
departamentā neatradās neviena ierēdņa, kas būtu bijis līdzi Liepājā, caur ko 
tad departamentā par minēto rīkojumu nebija nekādu ziņu”. kad 1919. gada 
oktobrī tautas padomes finanšu komisija apsprieda vienreizēja kara nodokļa 
ņemšanu visā Latvijas teritorijā, "tiešo nodokļu departamenta priekšstāvis 
pirmo reizi dzirdēja, ka priekš Liepājas pilsētas pastāv atsevišķs kabineta 
rīkojums šai lietā. [..] tādēļ [..] komisija pieņēma [..] likuma tekstu bez 
piezīmes par to, ka šis likums neattiecas uz Liepāju”, kas juridiski nozīmēja 
vēlreizēju kara peļņas nodokļa iekasēšanu.41 Līdzīgu piemēru netrūka. 

Ņemot vērā valsts pastāvēšanas pirmajos gados pastāvošo jucekli 
un nenoteiktību, detalizētāk aplūkot neskaitāmus dažādus nodokļus 
"viendienīšus”, kas vienu dienu kādā pagastā vai miestā parādījās, bet pēc 
laika jau bija atcelts, jo nedeva rezultātus, nav nozīmes. tiem ir gandrīz 
neiespējami izsekot, to fiskālais ieguvums bija tuvu nullei, un tie neko 
neliecina par nodokļu politikas principiem, izņemot to, ka tos raksturoja vārds 
– haoss. tomēr visā nodokļu jūklī bija vērojamas zināmas tendences ieviest 
Latvijā tajā laikā Rietumeiropā popularitāti ieguvušas idejas finanšu zinātnes 
jomā. ekonomists alberts Zalts par Latvijas nodokļu sistēmas veidošanās 
procesu rakstīja: "Latvijas valsts tās dibināšanas brīdī, no vienas puses, bija 
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izdevīgā stāvoklī tādā ziņā, ka tai bija iespēja pārņemt nodokļu sistēmas, kas 
bija jau pierādītas un pārbaudītas praksē citas valstīs, un piemērot lokāliem 
apstākļiem, kādi bija izveidojušies pēc kara, lai izveidotu savu unikālu 
finanšu politiku.”42 kādi bija šie principi un vai izdevās tos īstenot?

nodokļu politikas principi pirmajos attīstības gados

teorētiski ar nodokļu principiem tolaik saprata trīs: finanšu, 
tautsaimniecības un taisnības principus. “Finanšu politikas galvenā 
prasība, lai nodokļi dotu pietiekošus ieņēmumus valstij un būtu elastīgi [..] 
tautsaimniecības princips prasa, lai kārtējos nodokļus pilsoņi varētu nomaksāt 
no saviem ienākumiem, neizlietojot mantu”.43 par taisnīgiem nodokļiem 
uzskatīja tādus, kas ir vispārīgi, vienlīdzīgi un likumīgi. Ja nemaz tik senā 
pagātnē priekš tiem laikiem privileģētākie sabiedrības locekļi (muižnieki 
un garīdznieki) nodokļus nemaksāja, tad jaunā izpratne par nodokļiem bija 
tāda, ka tos maksā visi, kas to spēj.44 daudzi tā laika finanšu zinātnes pētnieki 
pievērsa īpašu uzmanību jautājumam, kā pareizi noteikt un pēc kādiem 
kritērijiem noteikt spēju maksāt. Lai nodokļi būtu taisnīgi, bija nepieciešama 
individuāla pieeja katram nodokļu maksātājam. Vajadzēja novērtēt personas 
ienākumus, vai tie ir tīri ienākumi (darba alga) vai peļņa (no saimnieciskas 
darbības, īpašuma pārdošanas u. c.), minimālos nepieciešamos līdzekļus 
izdzīvošanai (neapliekamo eksistences minimumu), kādi ir dzīves, ģimenes 
apstākļi un ar to saistītie izdevumi (apgādājamo skaits) u. tml. nodokļi kļuva 
arvien komplicētāki, subjektīvāki un personiskāki.45 

Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos bija iespējams tikai viens princips 
– finanšu jeb fiskālais princips, proti, prioritāte iegūt līdzekļus valsts un 
valdības pamatfunkciju uzturēšanai. tā kā valdība nespēja ne sagatavot, ne 
ieviest pārdomātu nodokļu sistēmu, tika veikti pagaidu pasākumi, kurus 
īsumā raksturoja – bijušās krievijas nodokļu sistēmas piemērošana Latvijas 
apstākļiem un virknes vienreizēju (ārkārtas) nodokļu ieviešana. 

kā bijusī krievijas impērijas sastāvdaļa Latvija, līdzīgi kā Lietuva un 
igaunija, pārņēma krievijas nodokļu sistēmu.46 dažkārt literatūrā sastopams 
viedoklis, ka Latvija pārņēma Rietumeiropā atzītos modernās finanšu zinātnes 
principus, jo “krievijas sistēmu, kas bija piemērota zemam iedzīvotāju 
kultūras līmenim, vienkārši pārņemt nevarēja”.47 Latvijas valdība diemžēl 
nevarēja pārņemt to, kas tai nebija pieejams, taču tā vietā vienkārši varēja 
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pārņemt krievijas sistēmu, kas jau bija institucionāli nostiprinājusies Latvijas 
teritorijā un pie kuras cilvēki bija pieraduši, un tas bija viens no pirmajiem 
tās lēmumiem. 1918. gada 10. decembrī ar tautas padomes lēmumu Latvijā 
spēkā tika atstāti vairāki cariskās krievijas nodokļu un nodevu likumi, kas 
atbilda valsts saimnieciskām interesēm.48 tiesa, visticamāk tas bija pagaidu 
risinājums, lai nodrošinātu kaut minimālus, bet tūlītējus ienākumus, tikmēr 
sākot darbu pie jaunas – labākas, modernākas un Latvijas apstākļiem 
piemērotākas nodokļu sistēmas radīšanas. Lielākā daļa turpmāko iniciatīvu 
nodokļu politikā bija noskatītas attīstītākajās eiropas valstīs, īpaši jāizceļ 
anglijas ekonomistu idejas. Vēl vairākus gadus vēlāk viedoklis, ka anglijas 
piemērs ir tas, kuram būtu Latvijai jāseko, bija aktuāls.49 

tūlīt pēc pirmā pasaules kara beigām Rietumvalstis saskārās ar līdz 
tam nepieredzētām finanšu problēmām (citāds bagātību sadalījums, karš 
padarīja bagātus veiklus tirgotājus (spekulantus), bet izputināja iepriekšējo 
eliti). Vienlaikus kara rezultātā nebijušos apmēros bija pieaudzis valdību 
ārējais parāds, kā arī pieauga valdību sociālā funkcija, tā visa segšanai bija 
steidzami jāmeklē jauni, apjomīgi ienākumu veidi. par tādu kļuva ideja par 
kara laikā gūtās peļņas aplikšanu ar nodokli.50 kara peļņas nodoklis tika 
paredzēts kā ārkārtas risinājums, līdz situācija normalizējas un ir iespējams 
ieviest progresīvu ienākuma nodokli, kas ir vienīgais nodoklis, kurš ietver 
sevī modernas un demokrātiskas valsts vērtības – tiek ņemtas vērā katra 
indivīda spēja maksāt. 

Sekojot Latvijas nodokļu sistēmas attīstībai, kļūst acīmredzama tendence 
ņemt vērā iepriekš aprakstītās, Rietumeiropā dominējošās idejas. 1918. 
gada 17. decembrī, kopā ar lēmumu paaugstināt visus jau esošos nodokļus, 
tautas padome pieņēma arī lēmumu ieviest “sevišķu ārkārtējas kara peļņas 
nodokli”,51 kuru nereti piemin kā pašu pirmo Latvijas valdības ieviesto tiešo 
nodokli. šim nodoklim nebija reālas praktiskas nozīmes, jo nebija bāzes, uz 
kuras to aprēķināt, tāpat nebija arī institūciju aparāta, kas to spētu iedzīvināt.52 
Latvijas valdība atgriezās pie šī nodokļa vēl vienu reizi un pasludināja to 
1919. gada 8. novembrī.53 

šis nodoklis izraisīja veselu protestu vētru. “Sevišķi aizvainoti jutās 
karā izpostīto lauku saimniecību īpašnieki, kuriem nodokļu inspektori 
mēģināja konstatēt kaut kādu “kara peļņu”.”54 nodokļu inspektori žēlojās, 
ka "valstij naudas ļoti vajagot un tāpēc nodoklis jāņemot vien esot”55, kas 
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vēl vairāk apliecināja, ka pamata aprēķināt šādu peļņas nodokli nebija. kara 
peļņas nodoklis nenesa gaidītos rezultātus un tīri no finanšu viedokļa nav 
pieminēšanas vērts. interesanti, ka tautsaimnieks alberts Zalts šim nodoklim 
tomēr pievērš uzmanību tāpēc, ka tā ir pirmā reize, kad Latvijas valdība 
mēģināja ieviest Latvijā Rietumvalstu pieredzi, proti, šāds nodoklis no kara 
peļņas attaisnoja sevi tādās Rietumeiropas valstīs, kurās eksistēja liela kara 
industrija, taču šāds nodoklis bija absolūti nepamatots Latvijas apstākļos, 
kuros bija varbūt iespējams konstatēt kara zaudējumus, bet nekādā ziņā 
peļņu.56 Līdz ar to Zalta uzskatā šādu nodokli attaisnoja tikai un vienīgi 
sociālpolitiski motīvi – vēlme novērtēt dažādu iedzīvotāju slāņu maksātspēju. 
Jebkurā gadījumā Zalts pauž atziņu, ka šis nodoklis nebija nopietns, tam bija 
gadījuma raksturs, un to pieminēt vērts varbūt vien tāpēc, ka tas izskatījās 
tik dīvaini. 

tomēr citi avoti liecina, ka nodoklis no kara peļņas nemaz netika uztverts 
kā pārpratums nodokļu politikas izstrādātāju vidū. gluži otrādi! 1920. gada 
4. – 8. martā notika visu Latvijas  nodokļu inspektoru apspriede Rīgā, kurā 
piedalījās arī tiešo nodokļu departamenta direktors a. Vinters un finanšu 
ministra biedrs V. Āboltiņš.57 tās ietvaros tika plaši apspriests arī vienreizējais 
kara peļņas nodoklis. diskusija atklāj ļoti nopietnu attieksmi pret šo nodokli, 
tas tiek atzīts par pareizu esam. Sapulces laikā tika pieņemta arī īpaša 
rezolūcija, kuras mērķis bija turpināt iekasēt minēto nodokli un neatkāpties 
no tā principiem – “nodokļu inspektori, uzliekot maksātājiem kara peļņas 
nodokli, vislielākā mērā vadījušies no valstiskās apziņas; viņu tendence bijusi 
– spekulācijas apkarošana un solīdu tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu 
attīstības veicināšana. [..] ar kara peļņas nodokli apliek visnesaudzīgākā 
kārtā [..] lielos spekulantus, kara peļņas guvējus. turpretim solīdām firmām 
nodoklis uzlikts mērens un rūpniecību šis nodoklis gandrīz nemaz neķer, 
atskaitot [..] gadījumus, kur dažas rūpniecības nozares kara [..] apstākļu dēļ, 
guva faktisku monopola stāvokli un [..] izmantoja spekulatīvā nolūkā”.58 

tātad šo nodokli ne tikai uzskatīja par taisnīgu un pareizu, bet arī pilnīgi 
nepieciešamu, lai cīnītos ar “spekulatīvo tirdzniecību” un dažāda veida 
tipiskiem kara laika tirgotājiem – spekulantiem, uzpircējiem, starpniekiem 
utt. nodokļu inspektori šāda veida darījumu veicējus rezolūcijā nolēma 
“aplikt nesaudzīgi”. tai pašā laikā, lai veicinātu un atbalstītu izpostīto 
Latvijas rūpniecību, inspektori apņēmās “pēc iespējas nemaz neaplikt pat 
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tad, ja tādi uzņēmumi uzsākti ar kara laikā gūtu peļņu”. Savukārt “vecās 
solīdās tirdzniecības firmas apliekamas saudzīgi, lai veicinātu godīgu atklātu 
tirdzniecību, radot caur to pretstatu tagadējai spekulatīvai un slepenai 
tirdzniecībai”. turklāt ar kara peļņas nodokli aplika arī ārzemju firmas, kas 
sāka darboties Latvijā tikai 1919. gadā, kuras ieveda ne tikai nepieciešamās 
preces, bet arī, valstiskā mērogā skatoties, “mazsvarīgas preces”, piemēram, 
“augļus, sardīnes, šokolādi, cigārus, cigaretes, dārgus vīnus un konjakus, 
dažādus greznus apģērbu piederumus utt.”. interesanti, ka šādas firmas 
bija jāapliek pat tādā gadījumā, kad tās uzrādīja zaudējumus, jo tām 
vienkārši neticēja. nodokļu inspektori neticēja, ka šāda veida uzņēmumi 
cieš zaudējumus. pilnīgi pretēji! inspektori uzskatīja, ka šīs firmas uzpirka 
Latvijā vērtslietas par lētu naudu, kuras pārdeva ārzemēs par daudzkārt 
lielākām summām: “tur nevar būt runas par zaudējumiem, bet gan par 
milzu peļņu, tāpēc šo firmu iebildumi nepelna ievērību”.59 Lauksaimnieku 
gadījumā inspektori atzina, ka “jābūt ļoti uzmanīgiem”, jāapliek mēreni. 
nekustamā īpašuma pārdevēju aplikšanu pieļāva gadījumos, ja tie nebija 
nomaksājuši īpašuma vērtības pieauguma nodokli. Visbeidzot jautājumos, 
ko darīt ar t. s. liberālajām profesijām (ārstiem, advokātiem) un ierēdniecību, 
“ja neapstrīdami pierādīts, ka viņas iemantojušas zināmas vērtības, kuras 
nav iegūstamas no viņu profesijas normālās peļņas”. 

šeit atklājas, cik izšķiroša nozīme bija nodokļu inspektoru subjektīviem 
ieskatiem par apliekamo ar nodokļiem reālo materiālo stāvokli. postulētais 
taisnīgums bija atkarīgs no attiecīga nodokļu inspektora izpratnes, kas ir labi 
un kas ir slikti, kam iet labi un kam sliktāk. noteiktās vadlīnijas, pēc kurām 
uzlikt kara peļņas nodokli, bija vairāk balstītas uz morāliem apsvērumiem, 
nevis ekonomiskiem, un izskatījās, maigi sakot, – izplūdušas. ir diezgan 
apšaubāmi, ka visi inspektori bija tik godīgi un objektīvi, kā arī zinoši, lai 
patiešām novērtētu reālu peļņu, kā arī tik profesionāli, lai pilnībā izslēgtu 
personiskas dabas motīvus. problēmu apzinājās arī Finanšu ministrijas 
līmenī, kur, aprakstot nodokļu inspektoru darbu, tika uzsvērts, cik atbildīgs 
un sarežģīts tas ir: "šāds darbs prasa daudz vairāk personīgas iniciatīvas un 
individuāla darba, kā daudzos citos resoros. bez vajadzīgām praktiskām 
zināšanām un piedzīvojumiem nepieciešamas plašas teorētiskas finanšu, 
ekonomikas un juridiskas zināšanas, spējas iedziļināties maksātāju apstākļos 
un psiholoģijā, zināms takts, autoritāte, bezpartejība un objektivitāte, kā arī 
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virsstundu darbi, darba mīlestība un akurātība. Viss tas [..] šo darbu stipri 
tuvina tiesneša darbībai..”60 Savukārt tiešo nodokļu departamenta direktors 
a.Vinters nodokļu inspektoru kongresā 1921.gada 5.decembrī atzina, ka 
tieši nodokļu inspektoru izglītības trūkums ir problēma, kas kavē efektīvu 
nodokļu "izvešanu”.61

kā redzams no kara peļņas nodokļa piemēra, dominēja vēlme ar nodokļu 
palīdzību veicināt godīgu darbu un tirdzniecību, bargi sodot ar augstu nodokli 
tos, kurus uzskatīja par spekulantiem. Rodas iespaids, ka nodoklis morālā ziņā 
bija kā sods. audzinošais moments parādījās arī citos nodokļu projektos, kas 
vairāk vai mazāk vērtējami kā neveiksmīgi un pastāvēja īslaicīgi, bet tomēr 
iezīmē zināmas tendences nodokļu politikas sākumperiodā. piemēram, 1920. 
gadā tiešo nodokļu departaments izstrādāja nodokļa likuma projektu par 
traktieru, kafejnīcu, konditoreju un viesnīcu apgrozījuma nodokli. 1920. gada 
decembra rīkojumā nr. 2574 ministru kabinetam tika paskaidrots, “ņemot 
vērā, ka pēdējā laikā traktieros un citās tamlīdzīgās iestādēs mantīgie pilsoņi 
patērē stipri lielas naudas summas un ka tādiem, maksājot patēriņu, nebūtu 
visai apgrūtinoši no patēriņa summas maksāt zināmu nodokli arī valstij 
par labu, Finanšu ministrija lūdz ministru kabinetu apstiprināt traktieru 
patēriņu nodokli”.62 pēc Finanšu ministrijas ierēdņu ieskatiem šāds nodoklis 
bija uzskatāms kā taisnīgs, jo, “ja pilsoņi atļaujas sev izdot patikšanai vai 
vieglai uzdzīvei prāvas summas, tad viņi var atvēlēt arī zināmu daļu valstij 
par labu”.63 1921. gada 21. janvārī tos apstiprināja. centieni aplikt ar nodokli 
jebkādas greznības izpausmes visspilgtāk izpaudās netiešajos nodokļos. 
piemēram, netiešo nodokļu departaments izstrādāja likumu par akcīzes un 
patentu nodokļiem uz greznumu lietām, kosmētiku un ziepēm, smērēm, 
pulveriem un parfimēriju.64 

īpaši apkarojama valstiskā līmenī bija egoistiska un viegla dzīvošana, tāpēc 
tika runāts arī par iespēju aplikt ar augstākiem nodokļiem neprecētus vīriešus. 
1920. gada 7. jūlijā tā laika finanšu ministrs k. puriņš uzdeva tiešo nodokļu 
departamentam “izstrādāt likumprojektu par nodokli no neprecējušamies, 
vecākiem par 25 gadi”, kuru saskaņotu ar likumu par ienākumu nodokli.65 

šādu likumu tomēr nepieņēma, atzīstot par tā brīža apstākļiem nepiemērotu, 
jo “prasītu tikai neproduktīvu darbu un neattaisnotu tā izvešanu materiālā 
ziņā”.66

atgriežoties pie finanšu principa nodokļu politikā, jāteic šajā laikposmā 
raksturīgi vēl citi vienreizējie jeb ārkārtējie nodokļi. to mērķis bija tīri fiskāls 
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– iegūt tūlītējus līdzekļus valsts pamatfunkciju veikšanai, kamēr vēl nav 
izstrādāta pastāvīga nodokļu sistēma. Vērā ņemamākie bija Latvijas tautas 
padomes 1919. gada 7. novembrī pieņemtie noteikumi par  vienreizēju valsts 
nodokli no lauku nekustamiem īpašumiem67 un tā paša gada 8. novembrī 
pieņemtais likums “noteikumi par vienreizēju nodokli no pilsētu un miestu 
nekustamiem īpašumiem”.68 Laukos tika noteikts maksāt 2 rubļus Vidzemē 
un kurzemē, bet Latgalē – 1 rubli no katras pūrvietas, nodokli varēja atlaist, 
ja tika pierādīts, ka kara radīto apstākļu dēļ nav iespējams samaksāt. pilsētās 
un miestos noteica vienreizējo nodokli no  dzīvojamām ēkām, fabrikām un 
citām būvēm, augļu un sakņu dārziem, kā arī neapbūvētiem gruntsgabaliem 
3% apmērā no taksētās vērtības, kuru aprēķināja iecirkņu vai apriņķu nodokļu 
komisijas, par pamatu ņemot dažādus datus – apdrošināšanas novērtējumu, 
pilsētas valdes novērtējumu, nekustamā īpašuma bruto ienākumus 1913. 
un 1918. gadā, nekustamā īpašuma stāvokli 1919. gadā,69 kā arī novērtējot, 
izbraucot uz vietas un par visu pārliecinoties pašu acīm70 (jau atkal inspektoru 
novērtējums pēc nedefinētiem kritērijiem). īpaša uzmanība tika pievērsta 
nodokļu piedzīšanai no muižu īpašumiem. tiešo nodokļu departaments pat 
izsūtīja visiem nodokļu inspektoriem atgādinājuma vēstules ar pavēles formā 
izteiktu aicinājumu: “departaments liek Jums priekšā spert visenerģiskākos 
soļus vienreizējā lauku nekustamu īpašumu nodokļu piedzīšanai no visām 
Jūsu apriņķa robežās esošām muižām”.71 1920.gada 12. martā tika pieņemts 
arī likums par vienreizēju meža nodevu.72 

šie nodokļi nebija piemēroti dzīves īstenībai. nodokļu politikas veidotāji 
paši atzina, ka tiem ir “pagaidu raksturs”. šos nodokļus inspektoriem bija grūti 
ieviest tehniski, savukārt nodokļu maksātājiem bija grūtības tos samaksāt. 
nodokļu inspektori secināja, ka nav pat īpaši vērts sagaidīt, ka nodokļi tiks 
kārtīgi samaksāti.73 1921. gada beigās nodokļu inspektoru kongresā Rīgā 
finanšu ministra biedrs V. Āboltiņš norādīja, ka “ar laiku visiem ārkārtējiem 
nodokļiem jāatkrīt un būs jāpāriet uz tiešiem. [..] kad apstākļi labosies, sīkie 
nodokļi būtu atceļami”. Jau tobrīd bija skaidrs, ka tādi nodokļi kā  vērtības 
pieauguma nodoklis un traktieru, kafejnīcu, konditoreju un viesnīcu 
apgrozījuma nodoklis nedeva gaidītos rezultātus, izraisīja vispārēju nepatiku 
un ar laiku būtu atceļami pavisam.74

neefektīvie pagaidu rakstura nodokļi lika nopietni apsvērt, pēc kādiem 
principiem veidot nodokļus un ko likt nodokļu sistēmas pamatā. pastāvēja 
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uzskats, ka Latvijas nodokļu sistēmai ir jābalstās uz tiešiem nodokļiem, jo tie 
esot taisnīgāki un modernāki. Žurnālā “ekonomists” nodokļu inspektors a. 
Jabloņevs rakstīja: “katras civilizētas valsts nodokļu sistēmā tiešiem nodokļiem 
ierādāma pirmā vieta”75 un “visparastākais uzskats ir, ka tiešie nodokļi ir labi, 
bet netiešie slikti. tiešie krītot uz bagātiem, netiešie – nabagiem. tādēļ esot 
jācīnās par tiešiem un pret netiešiem”.76 Sacītais tika pamatots  arī ar to, ka tiešie 
nodokļi bija saimnieciskā ziņā izdevīgāki jeb lētāk administrējami. uzskatīja, 
ka netiešos nodokļus (to skaitā arī muitas) jebkurā gadījumā pārnes uz mazāk 
maksātspējīgo pleciem, jo tādējādi tika mākslīgi un netaisnīgi paaugstinātas 
preču cenas.77 tātad atzina, ka netiešie nodokļi ir mazāk piemēroti iedzīvotāju 
maksāšanas spējām un tādā kārtā rada nesamērīgu aplikšanu, jo tos bieži 
nākas maksāt pēc pretējas proporcionalitātes ar maksātāju ienākumiem. Līdz 
ar to Latvijas nodokļu sistēmu nolēma balstīt uz tiešajiem nodokļiem, par 
pamatu ņemot vispārēju un progresīvu ienākuma nodokli. Savukārt blakus 
vispārējam ienākuma nodoklim tika likti reāli nodokļi, kas “tieši krīt uz 
sabiedrības mantīgākām šķirām”78 un tiek ņemti no kapitāliem, nekustamiem 
īpašumiem, tirdzniecības uzņēmumiem utt.79 šāda nodokļu daudzveidība 
bija nepieciešama, lai panāktu taisnīgāku ienākumu aplikšanu, uzskatot, 
ka vērtēt pēc vienas skalas nodokļu maksātājus, kas pārtiek no darba algas, 
un tos, kuru ienākumi nāk no tirdzniecības, kapitāla vai lauksaimniecības, 
būtu klaja netaisnība, jo algotiem darbiniekiem nav iespēju slēpt ienākumus, 
savukārt tirgotājiem to ir vieglāk izdarīt, bet lauksaimniekam būs ko ēst 
un kur dzīvot vienmēr. pēc tam, kad būtu “nokārtoti valūtas, agrārie  un 
citi jautājumi [..] būtu vēlams ieviest visu šo nodokļu vietā vienu ienākuma 
nodokli, bet ar dažādiem tarifiem priekš atsevišķiem ienākuma avotiem (no 
kapitāla, nekustamiem īpašumiem, tirdzniecības, rūpniecības, darba algām 
un brīvām profesijām)”.80 

pirmo gadu tendence pievērst mazāku uzmanību netiešajiem nodokļiem 
un muitai, iespējams, izskaidrojama arī tā, ka nodokļu sistēmu, kas balstījās 
uz netiešiem nodokļiem, ne tikai uzskatīja par netaisnīgu, bet vērtēja kā 
nemodernu un neprogresīvu.81 kā uzsver J. Volmārs: “tā bija zināma 
mazattīstītu valstu tendence izmantot netiešo nodokļu priekšrocības, lai 
apmierinātu valsts finansiālās vajadzības.”82

Līdz ar to var secināt, ka nodokļu sistēmu, kopumā ņemot, vēlējās balstīt 
uz taisnīgiem un demokrātiskiem principiem, lai turpinātu to demokrātijas 
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garu, kas valdīja, dibinot jaunu valsti, bet tālaika izpratnē šīs vērtības iemiesoja 
tiešie nodokļi, konkrētāk – progresīvais ienākuma nodoklis, par kuru žurnālā 
"ekonomists” tika rakstīts: "progresīvais ienākuma nodoklis ir jaunākā laika 
nodoklis un skaitās kā viens no taisnīgākiem un demokrātiskākiem”83 un 
"nodokļu sistēmai ir jābūt tā iekārtotai, lai būtu iespējams sasniegt sociālās 
taisnības maksimumu”84. 

Latvijas pagaidu valdība "steidzamības kārtā”85 ienākuma nodokli ieviesa 
1920.gada 20.aprīlī.86 progresīvs ienākuma nodoklis, kuru lika Latvijas 
nodokļu sistēmas pamatos, tika uzskatīts par visdemokrātiskāko nodokli,87 
bet te nu nācās atdurties pret problēmu, kuru, iespējams, bija grūti atzīt – 
Latvijas sabiedrība ne tikai nebija pietiekami ekonomiski attīstīta šāda tipa 
nodoklim, bet arī tās kultūras un izglītības līmenis bija diemžēl zems. Lai 
gan valdīja uzskats, ka krievijas nodokļu sistēma, "kas piemērota zemam 
iedzīvotāju kultūras līmenim”, nebija piemērota Latvijai, kurā noteikti 
jau būtu jāpiemēro "modernā finanšu zinātnē atzītos principus”,88 tie bija 
maldi, kas apstiprinājās ar katru gadu arvien vairāk un vairāk, attiecīgi 
netiešo nodokļu nozīmei pakāpeniski pieaugot. alberts Zalts rakstīja: "Lai 
gan starptautisko finanšu sistēmu piemērošana bija ļoti izdevīga, tomēr bija 
ārkārtīgi grūti izvairīties no to trūkumiem. it īpaši tas attiecās uz nodokļiem. 
bija ārkārtīgi jāuzmanās ieviest tādu nodokļu sistēmu valstī, kurā bija pilnīgi 
cits sabiedrības un ekonomikas attīstības līmenis. Līdz ar to ir ļoti grūti 
paņemt kādu sistēmu un ieviest citā valstī, nav nozīmes, cik laba tā sistēma 
ir. kas liekas piemērots industriālā valstī, nekad tāds nebūs agrārā valstī. bija 
doma sistēmu balstīt uz demokrātiskiem principiem, bet tas vairs nelikās tik 
vienkārši, kad bija jāķeras pie reālas to īstenošanas.”89

Jau pāris mēnešus pēc ienākuma nodokļa ieviešanas daudzi nodokļu 
inspektori sūdzējās par problēmām to aprēķināt, it īpaši laukos. prasība 
pēc arhaiskās "galvas naudas” šur tur izskanēja jau drīz pēc likuma par 
ienākuma nodokli pieņemšanas – bezzemnieki un laukstrādnieki uz laukiem 
būtu apliekami ar personisko nodokli jeb "galvasnaudu”, kā tas bijis līdz 
tam, jo "personīgais nodoklis "galvasnauda” uz laukiem nebija nekas svešs, 
bet parasts jau no seniem laikiem. Jāizdara tikai nodokļa iekasēšana pēc 
nodarbošanās un ģimenes apstākļiem”. principā tas bija piedāvājums uzlikt 
"saklasētu personīgo nodokli”, ņemot vērā nodarbošanos, papildus apliekot 
zemi un mantu.90 kas bija noticis? kāpēc vienkāršie iedzīvotāji nealka 
"modernas nodokļu sistēmas”? 
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kā vēlāk tika analizēts žurnāla „ekonomists” slejās, ienākuma nodoklis "ir 
augsti attīstītās kapitālistiskās iekārtas” nodoklis, kurš "pēc savas dabas [..] 
vairāk, ar daudzkārt lielāku smagumu krīt uz tirdznieciski – rūpnieciskām 
aprindām nekā uz lauku iedzīvotājiem”, "šis labākais no nodokļu veidiem 
zaudē savas labās īpašības tādā gadījumā, ja to attiecina uz nepiemērotu 
sabiedrisku sfēru”.91 Latvijas saimniecība bija stipri vien agrāra, rūpniecība 
kara laikā bija izpostīta un iznīkusi, liela sabiedrības daļa dzīvoja ar niecīgiem 
ienākumiem, uz laukiem vēl pastāvēja naturālā saimniecība. Līdz ar to 
izveidojās interesanta pretruna – nodokļu sistēmas veidotāji Latvijā vēlējās 
ar nodokļiem aplikt tos, kam ir daudz (spekulantus, ražotājus, tirgotājus), 
taču iedzīvotāju vairums bija lauksaimnieki un t. s. sīkie nodokļu maksātāji. 
ienākuma nodoklis pēc būtības aplika iedzīvotāju ienākumus, bet tādā 
sabiedrības attīstības pakāpē, kāda bija Latvijā pēc pirmā pasaules kara, „sīkie 
maksātāji parasti nezin savus ienākumus. ienākumu kopsummu aprēķināt 
tādiem maksātājiem ir grūts un pat neiespējams darbs. tādi maksātāji, kuri 
dzīvo naturālās saimniecības noteikumos, pavisam nevar aprēķināt savus 
ienākumus, jo tīrā ienākuma jēdziens, ieņēmumu un izdevumu bilance – visi 
tādi jēdzieni ir augsti attīstītā kapitālistiskā apgrozījuma jēdzieni”.92 bet 
pats galvenais ienākuma nodokļa normas aprēķināšanas pamats bija paša 
nodokļa maksātāja "obligatorisks paziņojums par saviem ienākumiem jeb 
t. s. "deklarācija””.93 šīs deklarācijas vērtēja vietējās nodokļu komisijas „pēc 
sava ieskata”.94 Ja mūsdienās iesniegt deklarāciju šķiet pilnīgi pieņemami, tad 
tolaik tā bija liela problēma. kā rakstīja kāds nodokļu inspektors Lankovskis 
laikrakstā „Jaunākās Ziņas” – "šausmas pārņemot, redzot un caurlūkojot šos 
paziņojumus”95 par ienākumiem. šausmas bija tāpēc, ka ne pārāk augstās 
skolās gājušie vienkāršie iedzīvotāji, it īpaši uz laukiem, neprata šīs deklarācijas 
aizpildīt. Viņi ne vien neprata tādas aizpildīt, bet arī neveda grāmatvedību 
kā tādu. pat liela daļa veikalnieku, kur nu vēl zemnieki, neatzīmēja kādās 
veikala grāmatās ieņēmumus un izdevumus, līdz ar to tās deklarācijas bija 
samērā abstraktas. tāpat šis nodoklis radīja iespaidu, ka tas ir netaisns (pilnīgi 
pretēji tam, kāds tas bija domāts!), – "kamēr pastāv dažādi darba apstākļi un 
nevienāds darbdienas garums pilsētā un uz laukiem, ienākuma nodoklis ir un 
paliks priekš lauksaimnieka un laukstrādnieka netaisns nodoklis. Ja laucinieks 
strādā 16 stundas, pilsētnieks 6 vai 8, tad abu dienas peļņu nevarētu mērīt ar 
vienādu nodokļu mēru”.96 izpratne par to, ka lauksaimnieki nav piemērota 
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"auditorija” ienākuma nodokļa sekmīgai iekasēšanai, nāca pamazām, līdz 
1928. gadā visi ienākumi no lauksaimniecības tika atbrīvoti no ienākuma 
nodokļa pavisam. 

psiholoģiska sajūta, ka nodokļi ir netaisnīgi, valdīja arī citu nodokļu 
maksātāju vidū. nodokļu sistēma bija sarežģīta, nesaprotama ne lauku 
iedzīvotājiem, ne pilsētu strādniekiem. nodokļu inspektoriem uz vietām bija 
ārkārtīgi liela personiska loma, vērtējot nodokļu maksātāju ienākumus, un 
līdz ar to nodokļu apmērus, tas radīja nodokļu nevienādību (nevienlīdzību), 
neizpratni un pārestības sajūtu nodokļu maksātāju vidū. neraugoties uz 
progresīvā nodokļu likmēm, kuras tika ieviestas ar mērķi padarīt nodokļus  
iespējami taisnīgus, tas nedarbojās, jo ekonomika tālaika attīstības stadijā 
Latvijā radīja iespēju ienākumus slēpt tieši bagātākajiem sabiedrības 
pārstāvjiem. kā atzīmēja J. Volmārs, tad "tirgotāji, rūpnieki un namsaimnieki, 
kas nodarbojas ar tirdzniecību un rūpniecību, ir lielākie savu ienākumu 
slēpēji”.97 tajā pašā laikā iedzīvotāji, kuru ieņēmumi bija darba alga, savus 
ienākumus nevarēja noslēpt un maksāja pilnu ienākuma nodokli no tiem. 
iedzīvotāju neizpratne par klaji nevienlīdzīgiem nodokļiem pilnīgi vienādā 
situācijā esošām personām izpaudās simtiem dažādās sūdzību vēstulēs 
Finanšu ministrijai par nodokļu inspektoru patvaļu un netaisnīgu nodokļu 
aprēķināšanu. 

iedzīvotāji bija neapmierināti ar ienākuma nodokli un prasīja ieviest 
veco laiku galvas naudu vai zirgu nodokli, kā tas tika pausts, piemēram, 
Rīgas smago un vieglo ormaņu arodbiedrības valdes lūguma rakstā tiešo 
nodokļu departamenta direktoram a.Vinteram. ormaņu arodbiedrība 
lūdza atcelt peļņas nodokli ormaņiem, bet uzlikt vienreizēju gada nodokli 
ormaņu zirgiem. pamatots šis lūgums tika ar trīs argumentiem, kuri ļoti labi 
raksturoja problēmas ar ienākuma nodokļa ieviešanu arī citās jomās. tātad, 
ormaņu arodbiedrība lūdza atcelt ienākuma nodokli, jo:

● ormaņi "maz skolas baudījuši” un ir "aizņemti ar darbu [..] kā dienu, tā 
nakti”, tādēļ viņi neprot deklarēt savus ienākumus un tam arī nav laika;

● ormaņi uzskata, ka viņu gadījumā par kaut kādiem ienākumiem vai 
kapitālu vispār nevar būt runas, jo dzīvojot viņi "no rokas mutē” un "nav 
nekāda kapitāla, ko apgrozīt”;

● nodokļu inspektori, nepieaicinot pie nodokļu uzlikšanas klāt ormaņu 
pārstāvjus, uzliek nodokļus "ļoti nepareizi”, nereti kučierim, kam tikai viens 
zirgs, tiek uzlikts lielāks nodoklis nekā tam, kuram vairāki zirgi.98
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Visi minētie iemesli ormaņu vidū izraisīja "rūgšanu”, jo viņi saprot, ka 
nodoklis valstij ir jāmaksā, bet gribētos, lai tas ir vienlīdzīgs un taisnīgs. 

par iedzīvotāju pilnīgu izpratnes trūkumu, kādā veidā un pēc kādiem 
kritērijiem nodokļu inspektori aprēķina nodokļus, liecina arī desmitiem citu 
vēstuļu, kuras saņēma Finanšu ministrija. tā, piemēram, Jelgavas pilsoņa Jāņa 
Helmaņa vēstule finanšu ministram par, viņaprāt, netaisnīgi aprēķinātiem 
nodokļiem no nekustamās mantas. par nodokļu inspektora darbu pilsonis 
Helmanis rakstīja: "nodokli es nebūt neatsakos maksāt un arī gribu, bet tam 
vajadzētu būt daudzmaz piemērotam ieņēmumiem no mana [..] grunts-
gabala, nevis dibinātam uz pašvaļīgām, nepamatotām kombinācijām, kā tas 
noticis pie inspektora nodokļu saraksta sastādīšanas. pēc inspektora izteiciena 
es labi dzīvojot un tādēļ varot maksāt.”99 šajā vēstulē, tāpat kā daudzās citās 
sūdzībās, viens no galveniem argumentiem un arī jautājumiem nodokļu 
politikas veidotājiem ir tāds – kāpēc citiem (piem., kaimiņiem) ir jāmaksā 
mazāk, lai gan viņiem ir labāka situācija, bet attiecīgās vēstules rakstītājam 
jāmaksā vairāk, lai gan, viņaprāt, tas ir negodīgi. protams, var sacīt, ka ir tikai 
dabiski uzskatīt, ka pie kaimiņiem viss ir labāks, taču tas nemaina faktu, ka 
pastāvēja vispārējs priekšstats dažādos iedzīvotāju slāņos, ka nodokļi tiek 
uzlikti netaisnīgi pēc nodokļu inspektoriem vien saprotamiem kritērijiem. 
Vairākas sūdzības Finanšu ministrijai rakstīja arodbiedrības, organizācijas, kas 
redzēja situāciju savā nozarē kopumā (jau pieminētā ormaņu arodbiedrība) 
un arī saskatīja daudzas dīvainības nodokļu aprēķināšanā.  piemēram, 
Zemnieku Savienības partijas Vecauces nodaļa rakstīja lūgumrakstu 
Zemnieku Savienības centrālai valdei, kurā tika pausta neapmierinātība 
ar nodokļu inspektora darbu tukuma apriņķī, "kurš uzlicis progresīvo 
nodokli bez kaut kādas mērauklas”, nenorādot  paziņojumā, uz kāda pamata 
nodoklis jāmaksā. šajā vēstulē tiek norādīts uz vairākiem neizprotamiem 
un pretrunīgiem nodokļu inspektoru lēmumiem, piemēram, saimniecībai ar 
200 pūrvietām aramzemes un 4 zirgiem uzlikts 390 rbļ. liels nodoklis, bet 
citai saimniecībai ar 120 pūrvietām un vienu zirgu – gandrīz divas reizes 
lielāks nodoklis – 600 rbļ. Vēstules autori rakstīja: "mēs nesaprotam, kur te ir 
progress? šādu faktu ir daudz. [..] mēs lūdzam nekavējoši tādas nebūšanas 
novērst. kā arī lūdzam griezt [..] vērību uz to, lai tiktu paziņots pamats, uz 
kura nodoklis tiek likts.”100 
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kopumā nodokļu politika tika vērtēta kā neizdevusies. nodokļi bija 
neefektīvi, un to devums valsts budžetā 1918./1920. saimnieciskajā gadā bija 
niecīgs – vien 12,6 %,101 kā arī radīja psiholoģisku spriedzi nodokļu maksātāju 
vidū. Raugoties pēc sociālā taisnīguma maksimuma, neapliekot tos, kam ir 
maz, līdz galam netika izmantotas netiešo nodokļu priekšrocības, rezultātā 
veidojās neefektīva nodokļu sistēma, kas nespēja veikt galveno mērķi – pildīt 
valsts kasi. meklējumos pēc papildu budžeta līdzekļiem tika drukāta nauda, 
tas savukārt izraisīja inflāciju, naudas vērtības krišanos, kas vēl vairāk 
nospieda trūcīgos iedzīvotājus. 

Viens no aktīvākajiem k. puriņa nodokļu politikas oponentiem bija 
Finanšu ministrijas kredīta (vēlāk Saimniecības) departamenta direktors 
un oficiālā Finanšu ministrijas žurnāla "ekonomists” redaktors aleksandrs 
kārkliņš, kurš asi kritizēja Finanšu ministrijas nespēju “atrast citu līdzekli 
kā „naudas drukājamo mašīnu”” un valdības neprasmi “atrast "pumpi”, ar 
kura palīdzību varētu izpumpēt no iedzīvotāju kabatām Latvijas rubļus”, 
atzīmējot, ka par šādu pumpi varēja noderēt netiešie nodokļi.102 a. kārkliņš 
sauca konkrētus skaitļus – 1920./21. gadā Latvijā ieveda preces no ārzemēm 
2782,9 miljonu rubļu vērtībā, taču ieņēmumi no muitas nodokļa sasniedza 
nieka 101,3 miljonus, jo ievedmuitas tarifs bija niecīgi mazs – tikai 3,6%. 
pēc kārkliņa domām, normālā situācijā ievedmuita var sasniegt pat 25%,  
palielinot valsts ieņēmumus desmitkārtīgi un, ļaujot izvairīties no naudas 
drukāšanas un tai sekojošās inflācijas.103 problēmas būtība bija – netiešos 
nodokļus, šai gadījumā muitu, neizmantoja kā ieņēmumu vairošanas avotu. 
no vienas puses, tas bija izskaidrojams vienkārši ar faktu, ka muitas tarifu 
politika atradās tirdzniecības un rūpniecības ministrijas pārziņā, kur to 
“neķēra ienākumu kārā finanšu ministra roka”, un muitas lietas, tāpat kā 
visa ārējā tirdzniecība, “atradās tā resora pārziņā, kura galvenais uzdevums 
nav valsts ieņēmumu vairošana [..] kā rezultātā radās nevēlama parādība, 
ka daži nodokļi pārsniedza mēru, bet muitas nodoklis pat neattaisnoja 
[..] cerības”.104 no otras puses, tā bija acīmredzama tendence virzīties uz 
sistēmu, kurā tiešiem nodokļiem ir noteicošā loma. kā vienu no galvenajiem 
mērķiem finanšu jomā k. puriņš bija deklarējis spekulācijas apkarošanu un 
tirdzniecības bilances nodrošināšanu, kas, viņaprāt, apturētu cenu celšanos.105 
Lai to paveiktu, puriņš deklarēja, ka ir jāatbalsta vietējie ražotāji, lai būtu 
preces ne tikai pašu vajadzībām, bet arī eksportam. puriņš uzskatīja, ka 
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pozitīvas tirdzniecības bilances sasniegšanai106 nevis ievērojami jāpalielina 
ievedmuitas tarifi, bet jāievieš aizliegumu sistēma un preču ievešanas 
kontrole, noliedzot “nevajadzīgo un maz vajadzīgo preču ievešanu”.107 

šāda pieeja muitas politikai labi saskanēja ar principu aplikt ar augstākiem 
nodokļiem greznumu lietas un visu, kas saistījās ar spekulatīvām darbībām. 

Lai gan neapmierinātība ar k. puriņa nodokļu un finanšu politiku kļuva 
arvien skaļāka,  vainojot finanšu ministru pat valsts finanšu novešanā līdz 
galīgam sabrukumam, puriņš bija kategoriski pret jebkādu nodokļu celšanu, 
pamatojot ar to, ka nodokļu slogs, viņaprāt, jau esot pietiekami augsts.108 
diemžēl k. puriņš tobrīd nespēja piedāvāt alternatīvus ienākumu veidus un 
naudas drukāšana turpinājās, neskatoties uz kritiku.109 

1921. gada 21. martā kārli puriņu finanšu ministra amatā nomainīja 
Ringolds kalnings (ministrs līdz 1922. gada 9. septembrim), kura vadībā 
notika pirmā apjomīgā nodokļu politikas un sistēmas reforma pēc Latvijas 
neatkarības proklamēšanas. 1921. gada 19. jūlijā likvidēja tirdzniecības 
un rūpniecības ministriju, pievienojot šīs ministrijas muitas departamentu 
Finanšu ministrijai.110 beidzot Finanšu ministrijas pārziņā bija visi nodokļi, 
ieskaitot muitas nodokļus, kuru nozīme turpmāko gadu laikā tikai palielinājās, 
attiecīgi tiešo nodokļu lomai pakāpeniski samazinoties. 

Secinājumi

pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas Latvijas pagaidu valdībai bija 
iespēja nodokļu sistēmu un tās administrējošo pārvaldes aparātu būvēt no 
nulles, atmetot novecojušo krievijas sistēmu un pārņemot labāko pieredzi 
no attīstītajām Rietumeiropas valstīm, kas bija balstīta uz tajā laikā moderno 
finanšu zinātni. tomēr pirmajos valsts pastāvēšanas gados nodokļu sistēmas 
veidošanās mērķus noteica pēckara smagie apstākļi un neatliekamas 
vajadzības, līdz ar to pieeja nodokļiem bija fiskāla – galvenais mērķis bija 
nodrošināt tūlītējus ienākums valsts kasē, lai valdība varētu funkcionēt. tādēļ 
paši pirmie soļi nodokļu jomā bija vairāku ārkārtēju un vienreizēju nodokļu 
ieviešana, kā arī krievijas nodokļu administrēšanas sistēmas (nodokļu 
inspektoru un komisiju tīkls) pārņemšana.

paralēli tam tomēr bija vērojami mērķtiecīgi centieni papildus ieviest 
Latvijā tā laika izpratnē modernus, taisnīgus un demokrātiskus nodokļus. 
Sekojot Rietumvalstu piemēram, Latvijas valdība centās aplikt peļņu, kas bija 
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gūta kara apstākļos, ieviešot ārkārtēju kara peļņas nodokli. Latvijā, atšķirībā 
no attīstītajām Rietumeiropas valstīm, nebija nekādas kara industrijas, 
kurā varēja fiksēt kara darbības rezultātā gūtu peļņu, tāpēc šis bija pirmais 
neveiksmīgais mēģinājums ieviest no Rietumiem pārņemtu nodokļa ideju. 
Lai gan ārkārtējās kara peļņas nodoklis nebija veiksmīgs, tas uzrādīja valdošu 
tendenci Latvijas nodokļu politikā tās veidošanās sākumposmā – nodokļiem 
bija jābūt taisnīgiem, bet taisnīgums nozīmēja spekulatīvas naudas pelnīšanas 
izskaušanu, atbalstot godīgā ceļā attīstītu uzņēmumu un veikalu darbību. 
Raksturīgi, ka vērtēšanas principi, pēc kādiem tika noteikts konkrētā nodokļa 
maksātāja godīgums, bija tīri subjektīvi un atkarīgi no nodokļu inspektoru 
ieskatiem, kuri nereti nodokļu maksātājiem nebija izprotami. nodokļiem 
bija sava veida audzinošais efekts, jo dominēja princips aplikt ar nodokļiem 
valdības izpratnē lieku greznību, izšķērdību vai netikumus, piemēram, 
apliekot ar augstu ievedmuitu importa preces, kuras uzskatīja par luksus 
– ziepes, smaržas, zīda audumus, augļus, šokolādi utt., vai aizliedzot tādas 
ievest pavisam, vai apliekot ar papildu nodokļiem apgrozījumu traktieros un 
viesnīcās, kur patērēja alkoholu.

Sekojot tajā laikā populārām idejām nodokļu jomā, par vistaisnīgāko 
un visdemokrātiskāko nodokli uzskatīja progresīvo ienākuma nodokli, 
kā aprēķināšanā tika ņemta vērā katra nodokļa maksātāja individuālā 
spēja maksāt, paredzot lielāku nodokli tam, kuram bija vairāk, un otrādi 
(progresīvās nodokļu likmes). arī Latvijas nodokļu politikas veidotāji, 
demokrātisko ideju iedvesmoti, nodokļu sistēmas pamatā lika progresīvo 
ienākuma nodokli, atstājot novārtā netiešos nodokļus (muitas tarifus). tomēr 
arī šis no Rietumiem pārņemtais nodoklis Latvijā izrādījās neveiksmīgs 
zemā saimniecības un arī izglītības attīstības līmeņa dēļ, jo šāds nodoklis 
automātiski prasīja profesionālu nodokļu inspektoru darbu, rūpīgi reģistrētus 
iedzīvotāju ienākumus un izdevumus (grāmatvedību), precīzu nekustamā 
īpašuma kadastra esamību u.c., kas Latvijā bija problēma.

Rezultātā Latvijas nodokļu sistēmas sākumposms izskatījās juceklīgs un 
neefektīvs, pieaugot iedzīvotāju prasībai atgriezties pie vecās “galvasnaudu” 
sistēmas.
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Edīte Ugaine
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LatVIJaS VaLStS attīStībaS gadoS

after the declaration of independence the provisional government of Latvia 
had a great opportunity to build the whole tax system and its administration 
anew relinquishing the old, archaic system of the Russian empire and borrowing 
the best experience from the developed countries of Western europe – based on 
leading ideas of modern economic science of the time. notwithstanding, during 
the first years of independence the goals of the tax system were defined by the 
heavy post-war conditions and urgent needs, therefore the approach to the 
taxation was purely fiscal – the main goal was to ensure immediate incomes to let 
the government to function. thus the very first steps were an implementation of 
several extraordinary taxes and overtaking of the old tax administration system 
of the Russian empire (the net of tax inspectors and committees). 

at the same time there were obvious attempts to implement modern, fair and 
democratic tax system based on the latest achievements of economic science of that 
time. one of such examples was decision made by the provisional government of 
Latvia to levy a tax on a profit derived from the war, implementing an extraordinary 
war profit tax. despite there were not a war industry in Latvia and therefore it 
was almost impossible to establish such a war profit and the tax was unsuccessful, 
it still showed trends of taxation policy  – tax must be fair, but the justice was 
understood as a struggle against profit earned through speculation, supporting 
those companies and retail shops which developed their entrepreneurship by 
fair means. it was characteristic that the principles of evaluation, whether a tax 
payer is honest or just a speculator, were very subjective and depended on a tax 
inspector’s opinion which quite often was based on undefined principles and was 
incomprehensible for tax payers. thus in some way tax played an educational 
role – a clear notion can be noticed that bad habits deserve levy, for example, 
the government  imposed taxes on goods which were considered being luxury, 
lavishness or just a bad habit – tax was levied on turnover of taverns and hotels, 
where alcoholic beverages were consumed, and the minister of Finance karlis 
purins even had an idea to increase income tax for bachelors. 

Following the leading trends of taxation in europe as the most fair and 
democratic tax was considered – progressive income tax. calculating the income 
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tax financial condition of each tax payer was taken into account (ability to pay) and 
theoretically meant that those who  earn more pays a higher tax rate (progressive 
tax rate and tax exempt amounts). also Latvian government attempted to base the 
whole tax system on similar progressive income tax neglecting the significance 
of indirect taxes (custom duties). However also this tax taken from developed 
Western economies, as it turned out, was not successful and appropriate for the 
uneducated society and undeveloped economy of Latvia. progressive income tax 
requested a work of professionally educated tax inspectors, precisely registered 
incomes and expenses of tax payers (accounting), precise cadastral survey and 
registration of real estate etc. all of that was a problem in Latvia. 

consequently the development of tax system during the first years after 
declaration of independence was chaotic and ineffective, people’s dissatisfaction 
grew and calls for rejection of modern tax and return to the old-fashioned system 
of poll tax (fixed amount applied to an individual or so called – ‘head tax’) 
increased. 

Atslēgvārdi: nodokļu politika, kara peļņas nodoklis, nodokļu inspektori, 
progresīvais ienākuma nodoklis, pašaplikšanās princips, cīņa pret 
spekulantiem.

 


