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Nākamā perioda ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna prioritāte –
ēnu ekonomikas riska mazināšana konkrētās nozarēs –
2023.gadā līdz piecām nozarēm

VID segmentācijas rezultātā uz 01.08.2022.

identificēti riskantie nodokļu maksātāji segmentā

ar nodokļu samaksas disciplīnu “Uzraugāmie” un

“Ierobežojamie”

Kritēriji riskanto nozaru identificēšanai –

izpildās vienlaikus:

 nozares, kurās nodokļu maksātāju – juridisko

personu – skaits pārsniedz 2 000

 riskanto nodokļu maksātāju īpatsvars

pārsniedz 40,0 %

 nedeklarētās darba samaksas (bruto) apjoms

2020. gadā pārsniedz 20 milj. euro

 nedeklarētās darba samaksas īpatsvars

2020.gadā pārsniedz 16,0 %

Papildu kritērijs – nedeklarētās darba samaksas

apjoms (euro) un tās īpatsvars.
Vai cita nozare, atkarībā no diskusijām un vienošanās ar LDDK, LTRK, u.c.

10 nozares ar augstiem nodokļu saistību 

neizpildes riskiem

Nedeklarētās darba samaksas 

īpatsvars 2020.gadā, %

1. Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas 

palīgdarbības – ZM
19,0

2. Specializētie būvdarbi – EM 22,1

3. Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un remonts – EM
23,4

4. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus –

FM
16,7

5. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus –

EM
18,8

6. Sauszemes un cauruļvadu transports – SM 25,8

7. Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības – EM 16,3

8. Ēdināšanas pakalpojumi – EM 20,8

9. Operācijas ar nekustamo īpašumu – EM 25,2

10. Veselības aizsardzība – VM 17,2

Papildus:

Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana – IeM 12,0



Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns nākamajam periodam –
2023.gadā FM vada 2-3 horizontālos virzienus

«aplokšņu algu» izmaksas ierobežošana

skaidras naudas aprites mazināšana

nelegālās nodarbinātības samazināšana

nereģistrētas saimnieciskās darbības ierobežošana

vairumtirdzniecības nozares uzraudzība

vispārējā iedzīvotāju ienākumu deklarēšana

vai cits virziens – atkarībā no vienošanās ar LDDK, LTRK, u.c.



Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna nākamajam periodam 
pārvaldības modelis 

Katrai prioritārajai nozarei/ horizontālajam jautājumam tiks

izveidota atsevišķa darba grupa

Par katras darba grupas darba organizāciju būs atbildīga konkrētā

nozares ministrija

Darba grupu vadīs par nozari atbildīgās ministrijas valsts sekretāra

vietnieks

Darba grupā tiks iekļauti pārstāvji no FM, VID, LDDK un LTRK,

nozaru asociācijas, var piesaistīt citus ekspertus

Plāna projekta (pasākumu) un normatīvā regulējuma izstrāde līdz

01.07.2023.

Regulējuma pieņemšana 2023.gada otrā pusgadā


