Aptauja par nodokļu kultūru
2016. gada aprīlī tika veikta aptauja, kuras mērķis bija apzināt Latvijas iedzīvotāju viedokli par jautājumiem, kas skar
nodokļus un nodokļu nomaksu. Tika aptaujāti 1 029 cilvēki, un no rezultātiem var secināt, ka…
…vērā ņemama sabiedrības daļa pret nodokļu
nemaksāšanu izturas iecietīgi. Lai gan
vairākums respondentu uzskatīja, ka nodokļu
nemaksāšana nav attaisnojama, 18% atbilžu
liecina, ka cilvēki nodokļu nemaksāšanu
attaisnotu vai drīzāk attaisnotu.

…būtiska sabiedrības daļa nodokļu nomaksu
neuzskata par obligātu. Aptaujas rezultāti
liecina, ka 27% respondentu nepiekrīt vai drīzāk
nepiekrīt, ka, norēķinoties par precēm un
pakalpojumiem, vienmēr jānomaksā arī
attiecīgie nodokļi.

…vērā ņemama sabiedrības daļa ir saskārusies
ar nodokļu nemaksāšanas situācijām. 22%
respondentu norādīja, ka kāds viņu draugs vai
ģimenes loceklis ir saņēmis atalgojumu, par
kuru nav nomaksāti nodokļi. 34% respondentu
atzina, ka paši vai kāds viņu ģimenes loceklis
pēdējā gada laikā ir norēķinājies par preci vai
pakalpojumu, pretī nesaņemot čeku vai kvīti.
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…lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka
nodokļu nemaksāšana, kā arī kukuļu ņemšana
un došana nav attaisnojamas darbības, taču
tikai maza daļa sabiedrības uzskata, ka šis
prakses Latvijā ir mazāk izplatītas nekā vidēji
Eiropas Savienībā.

…Latvijas iedzīvotājiem ir zema apmierinātība
ar savu finansiālo stāvokli. Šāda situācija
atbilst Eurostat datiem par 2013. gadu – tie
uzrāda, ka Latvijā apmierinātības līmenis ir
zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Pētījumi
rāda, ka neapmierinātība ar finansiālo stāvokli
ietekmē cilvēku attieksmi pret nodokļu
nomaksu.

…Latvijas iedzīvotājiem ir zema uzticība valsts
iestādēm, taču pētījumu dati norāda, ka šī nav
Latvijai specifiska problēma. Arī šeit jāmin
2013. gada Eurostat dati, kas uzrāda, ka Latvijā
uzticība politiskajai sistēma ir atbilstoša
Eiropas Savienības vidējam līmenim.
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…Latvijas iedzīvotāji kopumā kritiski vērtē
vairāku publisko pakalpojumu kvalitāti (it īpaši
infrastruktūru un veselības aprūpi), taču
salīdzinoši pozitīvas atsauksmes bija par
izglītību.

…Latvijas iedzīvotāji neuzskata, ka publiskie
pakalpojumi
atbilst
iekasēto
nodokļu
apmēram. Kopumā arī valda uzskats, ka
ieņēmumi netiek tērēti pareizi.

…Latvijas iedzīvotāji neuzskata, ka nodokļu
sistēma Latvijā ir godīga, taču lielākā daļa
piekrīt, ka nodokļu nomaksa ir valsts iedzīvotāju
pienākums.
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…Latvijas iedzīvotāji vēlētos labklājības valsti
(welfare state), jo uzskata, ka valstij ir
jāuzņemas lielāka atbildība par cilvēku
nodrošināšanu un viņu medicīnisko vajadzību
apmierināšanu.

…Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka valdības
ieņēmumi
būtu
jākāpina
galvenokārt,
samazinot ēnu ekonomikas īpatsvaru.

