
Ekonomikas ministrs starp galvenajām prioritātēm ēnu
ekonomikas apkarošanā min uzņēmējdarbības vides
uzlabošanu un investīciju piesaisti

2017.gada 19.janvāris.

Informāciju sagatavoja Līna Kārkliņa, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL)
izpilddirektore.

Trešdien, 18.janvārī norisinājās diskusija par ēnu ekonomiku, kurā pašmāju valdības
pārstāvji un eksperti, kā arī Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes vadītāja vietas izpildītājs
Rivo Reitmans pārrunāja ēnu ekonomikas samazināšanu Latvijā.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens kā galvenās prioritātes ēnu ekonomikas apkarošanā
minēja uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un investīciju piesaisti, birokrātijas
samazināšanu, nodokļu samaksas vienkāršošanu un būvniecības procesa kontroles
uzlabošanu.

Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes vadītāja vietas izpildītājs Rivo Reitmans aprakstīja
veidus kā uzlabot nodokļu iekasēšanu un mazināt ēnu ekonomiku, kā piemēru minot PVN
nodokļu iekasēšanas kārtību un darbinieku reģistra ieviešanu, kas samazināja nodokļu plaisu
par aptuveni 7,1% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, sastādot 2% no IKP.

Ēnu ekonomikai, kas ietver izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un normatīvu neievērošanu,
ir nopietna ietekme uz Latvijas uzņēmējdarbības vidi, izkropļojot vienlīdzīgus konkurences
apstākļus gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem. Tā ietekmē valsts budžetu un apdraud
sabiedrības drošību. Tā ietekmē gan godīgus uzņēmējus, gan valsts sektoru.

Uzaicinātie eksperti vērtēja un ieteica visefektīvākos instrumentus un politikas pasākumus,
lai apkarotu Latvijas ēnu ekonomiku, gan tās finanšu, gan reglamentējošajos aspektos.

Diskusijā piedalījās:

Arvils Ašeradens, Ekonomikas ministrs;

Ilmārs Šņucins, Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un
grāmatvedības jautājumos;

Rivo Reitmans (Rivo Reitmann), Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes vadītāja vietas
izpildītājs;

Valdis Birkavs, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības goda prezidents;

Arnis Sauka, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors, Ilgtspējīga biznesa centra
direktors.

Diskusiju vadīja Jurijs Romaņenkovs (Yuri Romanenkov), Rīgas Ekonomikas augstskolas
lektors un viceprezidents attīstības jautājumos.

Pilnu diskusijas ierakstu iespējams noskatīties šeit:

http://www.amcham.lv/en/communications/news/474
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Diskusiju ciklu AmCham perspektīva rīko Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā kopā ar Rīgas
ekonomikas augstskolu. Pasākumu atbalsta Cemex.

ATPL ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot ap 140 uzņēmumu - gan
uzņēmumus ar tiešām tirdzniecības saitēm ar ASV, gan citus starptautiska un vietēja
mēroga uzņēmumus un organizācijas, kas atbalsta mūsu misiju un mērķus - veicināt
investīcijas un tirdzniecību starp ASV un Latviju, kalpot par platformu zināšanu un
informācijas apmaiņai mūsu biedriem un veicināt sociālās atbildības praksi, lai uzlabotu
investīciju un uzņēmējdarbības vidi. Sīkāka informācija par ATPL: www.amcham.lv

Papildu informācija:

Līna Kārkliņa,

ATPL izpilddirektore

lina.karklina@amcham.lv

t.: +371 67212204
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