
Valsts instrumenti ēnu 

ekonomikas ierobežošanai

2023.gada 12.janvārī

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Budžeta un nodokļu apakšpadome



Ēnu ekonomikas indekss tiek mērīts % no IKP -
dažādas aprēķināšanas metodes parāda dinamiku

A.Saukas metode F.Šneidera metode 

Nodokļu plaisa (VID aprēķini) 

Potenciālā nodokļu masa, kas tiktu aprēķināta un iemaksāta ar nosacījumu, ka visi nodokļu maksātāji pilnā 

apmērā izpilda savas nodokļu saistības

Deklarētie, bet 
nesamaksātie nodokļi 

Nedeklarētie nodokļi

VID darbības 
rezultātā atgūtās 
nodokļu summas

nodokļu maksātāju brīvprātīgi aprēķinātās un iemaksātās 
summas Nodokļu plaisa 

Faktiskie nodokļu ieņēmumi, t.sk.:



Ēnu ekonomikas un nodokļu plaisas aplēses, ko izmantot ēnu 
ekonomikas mazināšanas mērķu noteikšanai

Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās, milj. € 33 696

Ēnu ekonomikas īpatsvars 2021.gadā, % no IKP 20,2

IKP daļa, no kuras nemaksā nodokļus, milj. € 6 807

IKP daļa, no kuras maksā nodokļus, % 79,8

Potenciālie nodokļu ieņēmumi no ēnu ekonomikas, 
milj. €

2 533

Datu avots: FM aprēķini 

Potenciāli neiekasētie nodokļi 2020.gadā

Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās, milj. € 33 696

Ēnu ekonomikas īpatsvars 2021.gadā, % no IKP 26,6

IKP daļa, no kuras nemaksā nodokļus, milj. € 8 963
Datu avots: FM aprēķini 

Ēnu ekonomikas īpatsvars 2021.gadā, % no IKP 25,9

IKP daļa, no kuras nemaksā nodokļus, milj. € 8 727
Datu avots: FM aprēķini 

Ēnu ekonomikas īpatsvars 2021.gadā, % no IKP 25,2

IKP daļa, no kuras nemaksā nodokļus, milj. € 8 491
Datu avots: FM aprēķini 

Pēc tiešas apsekojuma metodes

Pēc kombinētās metodes

Pēc MIMIC kalibrētās metodes

Valsts pētījuma programmas ietvaros veiktie aprēķini F.Šneidera pētījuma dati 

Nodokļu bāze, milj. € 2 745

Apakšējā robeža, milj. € 2 036

Augšējā robeža, milj. € 3 576
Datu avots: Valsts pētījumu programmas dati

Potenciāli iekasējamā summa (2020.gads) milj. €

PVN plaisa 193
IIN plaisa no nedeklarētās darba samaksas 
vispārējā nodokļu režīmā strādājošiem

198

VSAOI plaisa no nedeklarētās darba samaksas 
vispārējā nodokļu režīmā strādājošiem

445

IIN, VSAOI plaisa citiem fizisko personu 
nedeklarētiem ienākumiem

110

Akcīzes nodokļa plaisa degvielas produktiem 34
KOPĀ 980

Datu avots: VID aprēķini 

VID nodokļu plaisu novērtējums*

*VID neveic visu nodokļu (piemēram, UIN, DRN, akcīze tabakai 
vai alkoholam) plaisas aprēķinus, līdz ar to potenciāli 
iekasējamais nodokļu apmērs ir vēl lielāks



Nākamā perioda ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna prioritāte 
– ēnu ekonomikas riska mazināšana konkrētās nozarēs 

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.

TOP 10 nozares ar augstiem nodokļu 
saistību neizpildes riskiem

Valsts budžeta zaudējumi 2020.gadā, milj. €

kopā VSAOI IIN

[47] Mazumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 64,6 44,7 19,9

[49] Sauszemes transports un cauruļvadu
transports 42,6 29,5 13,1

[46] Vairumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 33,4 23,1 10,3

[43] Specializētie būvdarbi 
22,4 15,5 6,9

[68] Operācijas ar nekustamo īpašumu 
22,1 15,3 6,8

[45] Automobiļu un motociklu 
vairumtirdzniecība,  mazumtirdzniecība 
un remonts 20,2 14,0 6,2

[52] Uzglabāšanas un transporta 
palīgdarbības 15,8 10,9 4,9

[86] Veselības aizsardzība 
15,6 10,8 4,8

[01] Augkopība un lopkopība, medniecība un 
saistītas palīgdarbības 15,5 10,7 4,8

[56] Ēdināšanas pakalpojumi 
15,2 10,5 4,7



TOP 8 nozares, kurās ir vislielākais nodokļu maksātāju

skaits ar būtiskiem PVN riskiem

NACE 
kods

NACE nosaukums

Īpatsvars no 
kopējiem NM ar 
būtiskiem PVN 

riskiem

46
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un 
motociklus

28,7%

47
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un 
motociklus

8,6%

68 Operācijas ar nekustamo īpašumu 7,4%

45
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecība un remonts

5,9%

52 Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības 4,8%

43 Specializētie būvdarbi 4,5%

41 Ēku būvniecība 4,1%

49 Sauszemes transports un cauruļvadu transports 3,4%
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Nākamā perioda ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna prioritāte 
– ēnu ekonomikas riska mazināšana konkrētās nozarēs



Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna nākamajam periodam 
jauns pārvaldības modelis 

Plāna prioritāte –
ēnu ekonomikas riska 
mazināšana konkrētās 

nozarēs

Plāna pasākumi -
uzņēmējdarbības vides 

sakārtošanai 
prioritārās nozares

DARBA GRUPA

FM, VID, LDDK, LTRK, NVO, nozaru un ministriju ekspertu sadarbība

Finanšu ministrijai –
koordinējoša loma 

visaptverošu pasākumu 
īstenošanā

Katrai nozarei atsevišķa 
darba grupa – vada 

konkrētā nozaru 
ministrija



Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2023.–2025.gadam
sagatavošanas grafiks

VID datu 
apkopojums par 
nozaru rādītājiem, 
kas raksturo 
potenciālo
ēnu ekonomikas 
apmēru

30.08.2022. 14.09.2022.

LTRK, LDDK, LBAS,
nozaru ministrijas  
izvirza prioritāras 
nozares ar augstu ēnu 
ekonomikas risku un 
sniedz priekšlikumus 
īstenojamajiem 
pasākumiem

01.02.2023.

Apstiprināts MK 
rīkojums par darba 
grupas uzdevumiem, 
plāna struktūru, 
prioritārajām nozarēm 
ēnu ekonomikas 
mazināšanā

Plāna projekta un 
priekšlikumu apspriešana 
darba grupās, pasākumu 
ierosināšana konkrētas 
nozares darba sakārtošanai, 
iesaistot FM, VID, LDDK un 
LTRK, ministriju ekspertus 
un nozaru asociācijas

07.03.2023.

Ēnu ekonomikas 
ierobežošanas plāna 
projekta 
saskaņošana.
Sarunas ekspertu un 
politiskajā līmenī

02.05.2023. 03.07.2023.

Ēnu ekonomikas 
ierobežošanas plāna 
iesniegšana TAP  
apstiprināšanai MK



320 090
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

7 036
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.

5 372 t.sk. juridiskās personas (kas veido 76%)

23% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

38 978 nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

28 161

9 588

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro

t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums – augsts

14% jauno uzņēmumu ar negatīvu vēsturi.

3% izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID
iniciatīvas

52%
nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība

18%
nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro, .t sk. uzņēmumu pāreja

Veiktajos nodokļu administrēšanas pasākumos visbiežāk konstatētās
problēmas un riski:
- nelegālā nodarbinātība
- darbiniekiem netiek uzrādītas visas nostrādātās darba stundas, kā

rezultātā netiek korekti aprēķinātas darba algas un budžetā netiek
nomaksāti nodokļi pilnā apmērā

- augsts nedeklarētās darba samaksas īpatsvars

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecība un remonts
- nozare ar ļoti augstu algu risku iestāšanās varbūtību 



236 015
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

6 966
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.

5 747 t.sk. juridiskās personas (kas veido 83%)

26% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

82 038 nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

33 910

18 820

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro

t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums – augsts

30% jauno uzņēmumu ar negatīvu vēsturi.

3% izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID
iniciatīvas

3%
juridiskās personas nav iesniegušas vismaz vienu no PVN
vai UIN deklarācijām vai DDZ par 2021.gadu

52%
nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība

18%
nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro, .t sk. uzņēmumu pāreja

Iespējamie iemesli /faktori risku izplatībai:

- konstatēti būtiski nodokļu riski

- saņemti ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

- izslēgti vai ir uzsākts izslēgšanas process no VID PVN reģistra

Veiktajos nodokļu administrēšanas pasākumos visbiežāk konstatētās
problēmas un riski:
- liels nedeklarētās darba samaksas apjoms

Sauszemes transports un cauruļvadu transports
- nozare ar ļoti augstu algu risku iestāšanās varbūtību 



91 325
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

4 770
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.

4 199 t.sk. juridiskās personas (kas veido 88%)

21% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

29 258  nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

45 415

22 859

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro

t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums - augsts

28% jauno uzņēmumu ar negatīvu vēsturi

5% izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID
iniciatīvas

51%
nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība
Neuzskaitītie ieņēmumi no saimnieciskās darbības

23%
nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro, .t sk. uzņēmumu pāreja

Iespējamie iemesli /faktori risku izplatībai:

- konkurences rezultātā komersants samazina izmaksas, “ietaupot”
uz nodokļiem

- tipiskais klients ir fiziska persona, kādēļ VID nav trešo pušu datu
ieņēmumu deklarēšanas pilnīguma kontrolei (piemēram, dati par
priekšnodokļu summām), kas padara par iespējamu nereģistrēt
čekus vai saslēgt POS (Point-of-sale) termināļus uz VID
nereģistrētiem kontiem.

Veiktajos nodokļu administrēšanas pasākumos visbiežāk konstatētās
problēmas un riski:
- izvairīšanās no nodokļu nomaksas, nereģistrējot skaidrā naudā

saņemtos līdzekļus
- lai iegūtu līdzekļus “aplokšņu algām”, tiek izmantotas VID

nereģistrētus / normatīviem aktiem neatbilstošus kases aparātus
(EKA); kur tiek izsniegti starprēķini – nefiskāli dokumenti

- tiek nodarbināti nereģistrēti darbinieki
- darbiniekiem netiek uzrādītas visas nostrādātās darba stundas, kā

rezultātā netiek korekti aprēķinātas darba algas un budžetā netiek
nomaksāti nodokļi pilnā apmērā

Ēdināšanas pakalpojumi 
- nozare ar ļoti augstu algu risku iestāšanās varbūtību 



354 281
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

40 221
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.

14 267 t.sk. juridiskās personas (kas veido 35%)

25% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

42 459 nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

16 298

12 186

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro

t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums – augsts

16% jauno uzņēmumu ar negatīvu vēsturi.

2% izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID
iniciatīvas

45%
nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība

5%
nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro, .t sk. uzņēmumu pāreja

Operācijas ar nekustamo īpašumu
- nozare ar augstu algu risku iestāšanās varbūtību 



90 756
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

10 840
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.,

6 833 t.sk. juridiskās personas (kas veido 63%)

22% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

43 230 nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

20 859

16 630

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro,
t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums - augsts

27% jauno uzņēmumu ar negatīvu vēsturi

5% izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID iniciatīvas
Nereģistrētā saimnieciskā darbība un darba attiecību
nedeklarēšanas riski mazajos uzņēmumos, uz kuriem
neattiecas EDLUS

43%
nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība

20%
nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro

Iespējamie iemesli /faktori risku izplatībai:

- apakšuzņēmumu ķēdes, kur ķēdes zemākiem līmeņiem pakalpojumi
jāsniedz zem pilnās pašizmaksas, “ietaupot” uz nodokļiem

- inflācijas “spiediens” uz būvniecības materiālu un pakalpojumu
izmaksām

Veiktajos nodokļu administrēšanas pasākumos visbiežāk konstatētās
problēmas un riski:
- nepilnīga darbinieku nostrādātā laika uzskaite, tā atspoguļošana

grāmatvedībā un deklarēšana
- nelegālā nodarbinātība
- darba līgumi noslēgti par nepilnu summēto darba laiku, kā arī netiek

aprēķināta samaksa par dīkstāvi
- netiek pilnā apmērā deklarēti darba ienākumi ārvalstniekiem,

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un darba atļaujā norādītajiem
samaksas nosacījumiem

- izmaksātie naudas līdzekļi pārsniedz DDZ deklarēto atalgojumu
- pārkāpumi UIN aprēķināšanā un deklarēšanā u.c.

Specializētie būvdarbi 
- nozare ar augstu algu risku iestāšanās varbūtību 



249 729
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

3 196
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.

2 772 t.sk. juridiskās personas (kas veido 87%)

16% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

30 312 nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

33 202

8 421

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro

t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums – augsts

Nav jauno uzņēmumu ar negatīvu vēsturi.

3% izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID
iniciatīvas

39%
nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība

10%
nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro, .t sk. uzņēmumu pāreja

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
- nozare ar augstu algu risku iestāšanās varbūtību 



494 151
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

5 733
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.

2 317 t.sk. juridiskās personas (kas veido 40%)

17% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

30 033 nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

2 713

1 343

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro

t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums - zems

37%

nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība
Neuzskaitītie ieņēmumi no saimnieciskās darbības, it
īpaši zobārstniecībā un mazās vispārējās ārstu praksēs,
virsstundas netiek apmaksātas atbilstoši Darba likuma
prasībām

4% nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro.

Iespējamie iemesli /faktori risku izplatībai:

- dārgi materiāli, kas padara pakalpojumu finansiāli nepieejamu
klientiem, ja gadījumā tiek deklarēts pilns nodokļu slogs

- sanitāri/medicīniskas un administratīvās prasības

- saimnieciskās darbības aktivitāšu uzskaites augstā integritāte ar
sensitīviem fizisko personu datiem, kas apgrūtina kontroli

- jaunās elektroniskā biznesa formas

Veiktajos nodokļu administrēšanas pasākumos visbiežāk konstatētās
problēmas un riski:
- darījumu nereģistrēšana kases aparātā (EKA) vai VID reģistrētās

kvīts neizsniegšana, ja samaksa tiek veikta skaidrā naudā
- nepilnīga darba stundu uzskaitīšana, uzskaitot tikai to laiku, kad

bijis klientu pieraksts
- nodokļu administrēšanas pasākumu laikā problemātiski identificēt

pakalpojumu saņēmēju. Ieraksti ambulatorajās pacientu kartēs
netiek veikti pilnīgi vai netiek veikti vispār, ambulatorās pacientu
kartes neatrodas veselības iestādē

- medicīnas darbinieki uzņēmumos strādā kā pašnodarbinātas
personas, nenoformējot darba tiesiskās attiecības, tādējādi
izvairoties no algas nodokļu nomaksas

Veselības aizsardzība 
- nozare ar augstu algu risku iestāšanās varbūtību 



1 244 306
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

21 569
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.

16 689 t.sk. juridiskās personas (kas veido 77%)

19% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

124 373 nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

78 104

28 629

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro

t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums – ļoti augsts

13% jauno uzņēmumu ar negatīvu vēsturi.

3% izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID
iniciatīvas

49%
nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība

12%
nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro, .t sk. uzņēmumu pāreja

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
- nozare ar augstu algu risku iestāšanās varbūtību 



Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
- nozare ar augstu algu risku iestāšanās varbūtību 

1 767 469
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi nozarē

2021.gadā, tūkst euro

11 162
nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju skaits uz

01.01.2022.

10 817 t.sk. juridiskās personas (kas veido 97%)

17% nedeklarētās darba samaksas īpatsvars 2020.gadā

64 238 nedeklarētā darba samaksa (bruto), tūkst. euro

112 449

44 157

VID administrēto maksājumu parāds nozarē uz
01.01.2022., tūkst euro

t.sk. aktuālais parāds

Nozares risku novērtējums - ļoti augsts

18% jauno uzņēmumu ar negatīvu vēsturi

4% izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID
iniciatīvas

40%
nozares komersantu ir augsta algu risku iestāšanās
varbūtība
Neuzskaitītie ieņēmumi no saimnieciskās darbības

10%
nozares juridiskajām personām 01.01.2022. ir aktuālais
parāds virs 500 euro, .t sk. uzņēmumu pāreja

Iespējamie iemesli /faktori risku izplatībai:

- lielās piegāžu vērtības padara par finansiāli izdevīgu fiktīvo
uzņēmumu ķēžu izveidi

- tirdzniecības starpniecības formas, kuras neparedz tirgotājam
patstāvīgi nodrošināt preču loģistiku (t.i. transportēšanu,
uzglabāšanu, apdrošināšanu)

- preču kustības fiziskās kontroles neesamība starp ES valstīm

- atliktās PVN maksāšanas režīmi

Veiktajos nodokļu administrēšanas pasākumos visbiežāk konstatētās
problēmas un riski:
- ja NM papildus veic saimniecisko darbību arī mazumtirdzniecības

nozarē, pastāv risks, ka netiek reģistrēti visi darījumi vai tie reģistrēti
normatīvajiem aktiem neatbilstošā kases aparātā (EKA)

- darbiniekiem netiek uzrādītas visas nostrādātās darba stundas, netiek
korekti aprēķinātas darba algas un budžetā netiek nomaksāti nodokļi
pilnā apmērā

- nepamatota preču norakstīšana vai lielu atlaižu piemērošana - netiek
deklarēts PVN pilnā apmērā

- struktūrvienību (tirdzniecības platformu) nedeklarēšana
- preču pārdošana bez dokumentiem darījumu ķēdēs iesaistītajiem

uzņēmumiem
- lielos apmēros tiek deklarēti darījumi ar elektronikas precēm



Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2023.-2025.gadam 
Vienošanās par šādas nozarēm un kopējo mērķi

Prioritārās nozares:

 [45] Automobiļu un motociklu 
vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un 
remonts 

 [49] Sauszemes transports un cauruļvadu
transports

 [56] Ēdināšanas pakalpojumi

 [68] Operācijas ar nekustamo īpašumu

 [43] Specializētie būvdarbi (paplašināts 
uz visu būvniecības jomu)

 [52] Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

 [86] Veselības aizsardzība 

Horizontālie pasākumi – nozarēs:

 [46; 47] Mazumtirdzniecība un 
vairumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus

 Skaidras naudas aprites ierobežošana 
darījumos

 Informācijas pieejamības paplašināšana 
VID un citām uzraugošām iestādēm

Ēnu ekonomikas samazināšana 4 gados 
par ? no IKP

Prioritārās nozarēs darba grupas ietvaros 
nosakot augstākus un ambiciozākus 
mērķus, citus mērāmus rādītājus.


