Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi
Ikmēneša monitorings par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi tiek analizēts
balstoties uz Valsts kases mēneša pārskatiem par konsolidētā kopbudžeta izpildi.
Mēneša pārskati pieejami: https://www.kase.gov.lv/parskati/kopbudzeta-izpildesparskati/menesa-parskati
Kopbudžeta bilance (4. pielikums)
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi







Ienākuma nodokļi (klasifikācijas kods 1.0.0.0.)
Sociālās apdrošināšanas iemaksas (klasifikācijas kods 2.0.0.0.)
Īpašuma nodokļi (klasifikācijas kods 4.0.0.0.)
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (5.0.0.0.)
Muitas nodoklis (klasifikācijas kods 6.0.0.0.)
Nodokļu ieņēmumi, kas kompleksi apvieno dažādu nodokļu ieņēmumu grupas
(klasifikācijas kods 7.0.0.0.)

Nenodokļu ieņēmumi








Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma (klasifikācijas kods 8.0.0.0.)
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas (klasifikācijas kods 9.0.0.0.)
Naudas sodi un sankcijas (klasifikācijas kods 10.0.0.0.)
Pārējie nenodokļu ieņēmumi (klasifikācijas kods 12.0.0.0.)
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas (klasifikācijas kods 13.0.0.0.)
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti (klasifikācijas kods 17.0.0.0.)
Citi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi (klasifikācijas kods
22.0.0.0.)

Pašu ieņēmumi


Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi (klasifikācijas kods 21.3.0.0.; 21.4.0.0.)

Ārvalstu finanšu palīdzība


Ieņēmumi no ES dalībvalstīm un ES institūcijām un pārējām valstīm un institūcijām,
kuras nav ES dalībvalstis un ES institūcijas, kā arī budžeta iestādes ieņēmumi no
ārvalstu finanšu palīdzības (klasifikācijas kods 20.0.0.0.; 21.1.0.0. (izņemot 21.3.0.0.))

Pārējie ieņēmumi




Valsts budžeta transferti (klasifikācijas kods 18.0.0.0.)
Pašvaldību budžetu transferti (klasifikācijas kods 19.0.0.0.)
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi (klasifikācijas kods 23.0.0.0.)

Izdevumu
Atlīdzība




Atalgojums (klasifikācijas kods 1100)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura
pabalsti un kompensācijas (klasifikācijas kods 1200)

Preces un pakalpojumi
 Preces un pakalpojumi (klasifikācijas kods 2000)
Procentu izdevumi
 Procentu izdevumi (klasifikācijas kods 4000)
Subsīdijas un dotācijas
 Subsīdijas un dotācijas (klasifikācijas kods 3000)
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Sociālie pabalsti
 Sociālie pabalsti (6000)
Kapitālie izdevumi


Kapitālie izdevumi (klasifikācijas kods 2.0.)

Pārējie izdevumi



Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanās
izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība (klasifikācijas kods 7000)
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš
(klasifikācijas kods 3.0.)

Valsts budžeta bilance (5. pielikums)
Ieņēmumi
Izdevumi
Valsts pamatbudžeta bilance (4. tabula)
Ieņēmumi
Izdevumi
Valsts speciālā budžeta bilance (5. tabula)
Ieņēmumi
Izdevumi
Atvas. publ. pers. budžeta bilance (14. tabula + 15. tabula)
Ieņēmumi
Izdevumi
Pašvaldību budžeta bilance (6. pielikums)
Ieņēmumi
Izdevumi
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