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Labdien!
Finanšu ministrija iepazinās ar Veselības ministrijas 2021.gada 24.maija e-pasta vēstuli,
kurā lūgts izskatīt Veselības ministrijas precizētā pamatnostādņu projekta "Sabiedrības veselības
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" (VSS-134) izziņas par atzinumos izteiktajiem iebildumiem
(turpmāk – izziņa) otro daļu par saskaņotiem jautājumiem, un informēt Veselības ministriju, ja par
to ir iebildumi vai komentāri.
Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija izsaka šādus iebildumus par izziņas otro daļu.
1. Izziņas otrās daļas 30.punktā norādīts, ka Finanšu ministrijas iebildums attiecībā uz
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) samazinātās likmes tvēruma paplašināšanu
daļēji ņemts vērā. Nevaram tam piekrist un uzturam izteikto iebildumu, proti, svītrot
1.1.14.uzdevumu, ņemot vērā jau izteikto Finanšu ministrijas apsvērumus.
2. Izziņas otrās daļas 124.punktā norādīts Zemkopības ministrijas iebildums attiecībā uz PVN
samazinātas likmes 5% apmērā saglabāšanu, kā arī par šīs likmes tvēruma paplašināšanu,
kas ir ņemts vērā. Balstoties uz šo Zemkopības ministrijas iebildumu, Sabiedrības veselības
pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam (turpmāk – pamatnostādņu projekts)
1.pielikumā 160.punkts ir izteikts jaunā redakcijā. Izsakām iebildumu par pamatnostādņu
projekta 1.pielikuma 160.punktu un uzskatam, ka tas ir svītrojams, ņemot vērā Finanšu
ministrijas izteikto iebildumu attiecībā uz 1.1.13. un 1.1.14.uzdevumu, kā arī 2021.gada
21.maija starpministriju sanāksmē pausto viedokli.
3. Papildus izsakām iebildumu un lūdzam papildināt pamatnostādņu projekta 1.pielikumu
“Sabiedrības veselības izvērtējums” , iekļaujot informāciju par šādu aktivitāti - valsts
nodokļu politikas pamatnostādņu ietvarā attiecīgajam periodam pārskatīt akcīzes nodokli
alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās cigaretēs
izmantojamiem šķidrumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu
sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, samērojot valsts fiskālos un
sabiedrības veselības aizsardzības mērķus, - ņemot vērā, ka 6.pielikumā “Sabiedrības
veselības pamatnostādņu rīcības plāns 2021.-2027.gadam” ir iekļauts attiecīgs uzdevums
Nr.1.3.12. Attiecībā uz citiem 6.pielikumā iekļautajiem uzdevumiem, to pamatojums ir
norādīts izvērtējumā 1.pielikumā, līdz ar to uzskatām, ka arī 6.pielikuma plāna uzdevuma
Nr.1.3.12. pamatojumam ir jābūt iekļautam izvērtējumā.
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