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Darba grupa

• Darba grupa izveidota ar Ministru prezidenta rīkojumu

• Uzdevums - izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā konceptuālus 

risinājumus ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences 

veicināšanai
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Darba grupas dalībnieki

• Sociālie partneri (LBAS, LTRK, ZS un LDDK) 

• Valsts iestāžu EM, FM, TM, ZM, SM, LM, VK, VM, VP, VID, 

KNAB, kā arī LB un CSP speciālisti
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Plāna izstrāde

12 nedēļās:

• 9 darba grupas sanāksmes

• 6 nozaru apakšgrupas

• Tikšanās ar vairāku citu jomu speciālistiem
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Plāns

62 atbalstīti pasākumi šādās jomās:

- Nodokļu politika

- Administratīvā sloga mazināšana

- Atbalsts godīgajiem uzņēmējiem un pārejas uz legālo ekonomiku 

veicināšana

- Kontrolējošo iestāžu kapacitātes celšana

- Normatīvo aktu izstrāde

- Sodu politika

- Darbs ar sabiedrību

- Konkrētu nozaru priekšlikumi

16 neatbalstīti pasākumi
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Pamatprincips – legālā ekonomika 

izdevīgāka, ēnu ekonomika 

neizdevīgāka
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Legāli strādājošie uzņēmēji ir pelnījuši labāku 

attieksmi no valsts puses

• Baltais saraksts:

– Noteikti kritēriji iekļaušanai;

– Uzņēmēji piekrīt publiskot informāciju par sevi;

– Atvieglota pieeja valsts iepirkumiem un ES fondiem

– Vienkāršotas administratīvās prasības

– Laba reputācija

– Mazāk kontroles

• Latvijas atzītie komersanti muitas jomā

– Pakāpeniski arvien lielāka uzticamība;

– Muitas procedūru atvieglojumi atbilstoši uzticamības pakāpei

– Zemāks riska līmenis kontrolei
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Atbalsts īslaicīgās grūtībās nonākušiem 

uzņēmumiem

• vienreizējs pasākums soda naudas un nokavējuma naudas 

dzēšanai tiem uzņēmējiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā 

nodokļu pamatparādu;

• nokavējuma naudas atcelšana uz laiku gadījumos, kad tiek 

pagarināts nodokļa samaksas termiņš vai nodokļa samaksa tiek 

sadalīta daļās.
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“X” diena – iespēja pāriet uz legālu 

darbību

Vienlaicīgi tiek realizēta vienreizējo pasākumu pakete:

• ieviest sākumdeklarēšanu;

• paredzēt iespēju legalizēt nedeklarētu līdzekļu uzkrājumus 

nomaksājot noteiktu nodokli;

• soda naudas un nokavējuma naudas dzēšana, ja tiek samaksāts 

pamatparāds.
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Kontrolējošo iestāžu kapacitātes 

paaugstināšana

• piešķirot tām papildus tiesības;

• dodot pieeju papildus informācijai;

• optimizējot funkcijas un uzdevumus;

• piešķirot papildus finansējumu.
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Efektīvākas sankcijas

• Atbilstošāki sodi konkrētajam pārkāpumam

• Sodu vienveidīgāka piemērošana

• Licenču un atļauju atņemšana, saimnieciskās darbības apturēšana 

nopietnu pārkāpumu gadījumos
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Efektīvāka nodokļu sistēma

• nodokļu sloga pārnešana uz tām jomām, kurās ir zemāks izvairīšanās risks (no 

darbaspēka nodokļiem uz īpašumu un patēriņu);

• atvieglojumu un izņēmumu skaita samazināšana

• maksāšanas kārtības izmaiņas (piemēram, reversais PVN metāllūžņiem, 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība laimestiem)

• atsevišķu pārmērīgu prasību atcelšana (piemēram, samazināt nodokļa likmi 

interaktīvajām spēlēm)
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Komunikācija

• pozitīvo un negatīvo piemēru publiskošana

• sabiedrības informēšana par valsts budžetā nomaksāto 

nodokļu izlietojumu un valsts sniegto pakalpojumu 

kvalitātes sasaisti ar nomaksāto nodokļu apjomu
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Kopsavilkums

• Legāli strādājošie pelna labāku attieksmi

• Terminēts atbalsts grūtībās nonākušajiem

• Vienreizēja iespēja nozīmīgai pārejai no pelēkās uz legālo 

uzņēmējdarbību

• Kontrolējošo iestāžu analītisko spēju vairošana

• Efektīvākas sankcijas

• Taisnīgāka nodokļu politika

• Pilnvērtīgāka komunikācija un lielāka atklātība
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Tālākais darbs

• Plāna izsludināšana VSS 17.06.2010.

• Darba grupa turpina darbu, lai:

– Nodrošinātu plāna pasākumu ieviešanu;

– Izstrādātu jaunus pasākumus

• Turpmākos trīs gadus darba grupa divas reizes gadā 

ziņos Ministru kabinetam par progresu
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Paldies par uzmanību!
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