Atbalsta pasākumi COVID-19 ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai
Informācija uz 04.09.2020
I.

ZM ieviestie atbalsta pasākumi lauksaimniecībai, pārtikas ražošanai un zivsaimniecībai

Nr.p.k. Atbalsta veids

1.

Atbalsts COVID
cietušajiem
lauksaimniekiem,
zivsaimniekiem,
pārtikas
ražotājiem un
skolu
ēdinātājiem

Atbalsta
apmērs
35,5
milj.euro

Nosacījumi

Tiesiskais pamats

• Vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai paredzēts
atsevišķu lopkopības nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar
piena ražošanu, gaļas liellopu un nobarojamo cūku audzēšanu,
bet tikai tajā gadījumā, ja nozares ieņēmumi periodā no 2020.gada
aprīļa līdz jūnija mēnesim, bet attiecībā uz liellopiem – arī periodā no
jūlija līdz septembrim, samazināsies par 5% salīdzinājumā ar
noteikto atsauces periodu;
• Vienreizējs atbalsts paredzēts skolu ēdinātājiem un dārzeņu
ražotājiem par ārkārtējās situācijas laikā neizlietotiem pārtikas
produktiem, kas bija paredzēti ēdināšanas nodrošināšanai
bērnudārzos un skolās un kurus nebija iespējams šim mērķim izlietot;
• Atbalsts paredzēts gatavās pārtikas produkcijas krājumu
izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību
mazināšanai pārtikas preču ražotājiem un primārajie m
ražotājiem, kas nesaņem iepriekšminētos atbalstus.

Ministru kabineta 2020.gada
14.aprīļa noteikumi Nr219
Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts
atbalstu lauksaimniecībai, lai
mazinātu Covid-19 izplatības
negatīvo ietekmi”

Kur
jāvēršas
LAD

Atbalsts lauksaimniekiem piena ražošanā un liellopu audzēšanā, kā
arī atbalsts skolu ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem, tika izmaksāts
augusta beigās, savukārt septembra beigās varētu tikt izmaksāts
atbalsta lauksaimniekiem cūkaudzēšanā.
• Pieteikumu iesniegšana gatavās pārtikas produkcijas krājumu
izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību
mazināšanai turpinās līdz 30. oktobrim.
2.

Daļēja
apdrošināšanas
polišu segšana

papildus
piešķirti 5
milj.euro

• Kārta atvērta no 6.maija līdz 1.decembrim;
• Atbalsts tiks sniegts par pilnībā uz 1.decembri apmaksātām
apdrošināšanas polisēm;
• Atbalsta likme 70% no apdrošināšanas polises cenas;
• Atbalsta likme nepārsniedz 50 euro par vienu hektāru vai
vienu liellopu vienību.

Ministru kabineta 2015. gada
25. augusta noteikumi Nr.
492 "Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu ražas, dzīvnieku
un augu apdrošināšanai
2014.-2020. gada plānošanas
periodā"

LAD

3.

Kredītprocentu
daļēja dzēšana

papildus
piešķirti 5
milj.euro

4.

Dīzeļdegviela
lauksaimniekiem

50% avanss

• Iesniegumu iesniegšana no 1.septembra līdz 20.septembrim;
• Atbalsts paredzēts kredītprocentu daļējais dzēšanai par
aizdevumiem investīcijām (l/s tehnika, zemes iegāde, būvniecība)
un aizdevumiem apgrozāmajiem līdzekļiem.
• Atbalstu var saņemt lauksaimnieki, zvejnieki, atbilstīgas
lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, pārtikas ražotāji.

• Iesniegumu iesniegšana beigusies!!!
• Iesniegumu iesniegšana no 1.maija;
• Atbalsta pretendents – lauksaimnieks, kurš izlietojis visu
2019./2020.saimnieciskajam gadam piešķirto dīzeļdegvielas ar
samazinātu akcīzes nodokļa likmi apjomu.;
• dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi LAD
2020./2021. saimnieciskajam gadam piešķirs 50% apmērā no 2019./2020
saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.

5.

VPM īstermiņa
aizdevums

50% no
VPM avansa

• Iesniegumu iesniegšana beigusies!!!
•
•
•
•
•

6.

Vienotā
iesnieguma
iesniegšana līdz
15.jūnijam

15.jūnijs

Iesniegumu iesniegšana no 20.maija - 15.augustam;
Īstermiņa aizdevums tiks aprēķināts par 2020. gadā vienotajam
platības maksājumam pieteiktajām platībām no vienotā platību
maksājuma avansa summas, ņemot vērā šādus nosacījumus:
īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 euro;
atbalsta likme noteikta 40 euro par VPM pieteikto hektāru;
valsts atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu,
īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 euro.

• Vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz
15.jūnijam
• Eiropas Komisijas 2020.gada 6.aprīļa regula Nr. 501/2020,
kas Latvijai paredz iespēju pagarināt vienotā iesnieguma
iesniegšanas termiņu līdz 15.jūlijam.

Ministru kabineta 2020.gada LAD
14.aprīļa noteikumi Nr. 209
Grozījumi Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumos Nr. 59 "Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība
investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā"
Ministru kabineta 2015.gada LAD
14.aprīļa noteikumi Nr.194
“Kārtība, kādā piemēro
samazināto akcīzes nodokļa
likmi iezīmētai (marķētai)
dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko
izmanto lauksaimniecības
produkcijas ražošanai,
lauksaimniecības zemes
apstrādei un meža vai purva
zemes apstrādei, kurā kultivē
dzērvenes vai mellenes, kā
arī zemes apstrādei zem zivju
dīķiem”
Ministru kabineta 2020.gada LAD
14.maija noteikumi Nr.299
“Noteikumi par valsts
atbalstu īstermiņa
aizdevumiem
lauksaimniecībā Covid-19
izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai”

MK 2020.gada 28.aprīļa
noteikumi Nr. 242, kas groza
MK noteikumus Nr.
126/2015;
Eiropas Komisijas 2020.gada
6.aprīļa regula Nr. 501/2020

7.

Lielāki avansa
maksājumi no
16.oktobra

8.

Atvieglotas
tiešmaksājumu
un lauku
attīstības
platībmaksājumu
kontroles

70% VPM
85%
Bioloģiskais
maksājums

9.

Paredzētas
virssaistības
Lauku attīstības
programmas
pasākumiem

10.

Atbalsts zvejas
1,5 milj.
kuģu īpašniekiem euro
un zvejniekiem,
kas Covid-19 dēļ
uz laiku ir
pārtraukuši
zvejas darbības
(iestājas
dīkstāve)

58 milj.euro

• Eiropas Komisija šī gada 16.aprīlī apstiprināja regulu
531/2020, kas paredz un atļauj maksāt tiešo maksājumu avansu līdz
70% , lauku attīstības platībmaksājumu avansu līdz 85% un veikt
avansa maksājumus pēc administratīvo pārbaužu pabeigšanas, bet
var pirms pabeigtas pārbaudes saimniecībās.
• Latvijā varēs izmaksāt no 16.oktobra VPM maksājuma
avansu 70% jeb 61,6 EUR/ha no provizoriskā līmeņa 90 EUR/ha.
Lauku attīstības platību maksājumu (atbalsts bioloģiska ja i
lauksaimniecībai) avansu 85% apmērā.
• Pagarināts 2019.gada savstarpējās atbilstības un saistītā
atbalsta kontroļu statistikas ziņojumu iesniegšanas termiņš no 15-07
līdz 15-09-2020 – atvieglojums LAD;
• Ņemot vērā pasākumus, kas ieviesti Covid-19 ierobežošanas
nolūkā, pārbaudes uz vietas saimniecībā 2020.gadā var pilnībā
aizstāt ar satelītattēlu vai ortofotoattēlu fotointerpretāciju vai atbalsta
saņēmēja iesniegtiem ģeomarķētiem fotoattēliem.
• Ja Covid-19 ierobežošanas pasākumu dēļ DV nespēj veikt
pārbaudes uz vietas saimniecībā, tad 2020.gadā izlasi saimniecību
pārbaudēm uz vietas var samazināt no 5 uz 3%.
• Noteikta prasība lauksaimniekam iesniegt noteiktu lauku
fotogrāfijas ar laika un vietas atzīmi pēc LAD pieprasījuma ārkārtas
situācijas laikā.
• Lai varētu atbalstīt mērķtiecīgi ekonomiski aktīvos lauku
uzņēmumus un veicinātu lauku teritorijas uzņēmējdarbību.
• Notiek informatīvā ziņojuma sagatavošana.

• Iesniegumu iesniegšana beigusies!
•
•

Atbalsts paredzēts, ja atbalsta pretendentam nozveja
2020.gada periodā ir samazinājusies par 20% salīdzinājumā
ar attiecīgu periodu 2019.gadā.
Atbalsta apmērs, kas sedz zvejas kuģa dīkstāves izdevumus
un ar zvejas kuģi neiegūto nozvejas vērtību, katram zvejas
kuģa īpašniekam ir atkarīgs no zvejas kuģa bruto tilpības, kā
arī tiem nozvejas apjomiem, kas iegūti dīkstāves periodam
līdzvērtīgā pārskata periodā 2019. gadā.

Eiropas Komisija
2020.gada 16.aprīļa regula
531/2020

Eiropas Komisijas
2020.gada 16.aprīļa regula
Nr. 532/2020, kas groza
regulu Nr. 809/2014
MK 2020.gada 28.aprīļa
noteikumi Nr. 242, kas groza
MK noteikumus Nr.
126/2015;

Pamatojoties uz 2020.gada
2.jūnija Latvijas
Republikas Ministru
kabineta sēdes Nr.38
protokollēmuma 49 §
5.punktā noteikto
Ministru kabineta 2020.
gada 2. jūnija noteikumi
Nr. 347 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība
pasākumā “Zvejas darbību
pagaidu pārtraukšana””

LAD

•

•
•
11.

Atbalsts zvejas
675 000 euro
produktu
ražotāju
organizācijām,
kas uzglabā
zvejas produktus
Covid-19
uzliesmojuma dēļ

•

•

•
12.

Atbalsts zvejas
un akvakultūras
produktu
apstrādes
uzņēmumiem
(Covid-19)

1,4 milj.
euro

•

•
Atbalsts COVID
cietušajiem
akvakultūras
uzņēmumiem

2 milj. euro

Ministru kabineta 2020.
gada 2. jūnija noteikumi
Nr. 350“Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība
pasākumā „Uzglabāšanas
atbalsts””

LAD

Ministru kabineta
Atbalsts paredzēts PVD atzītiem zvejas produktu apstrādes 2015.gada 11.augusta
uzņēmumiem un PVD reģistrētām fiziskām vai juridiskām noteikumi Nr. 458 “Valsts
personām, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus un un Eiropas Savienības
kuru neto apgrozījums samazinājies 2020.gada noteiktā atbalsta piešķiršanas
laikposmā salīdzinājumā ar tādu pašu laikposmu 2019.gadā. kārtība pasākumā “Zvejas
un akvakultūras produktu
Publisko finansējumu atbalsta pretendentam piešķir
apstrāde””
vienreizēja maksājuma veidā.
projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienestā varēja iesniegt
līdz 2020.gada 31.jūlijam.
Atbalsts paredzēts akvakultūras uzņēmumiem, kas audzē Ministru kabineta 2020.
akvakultūras produkciju pārdošanai, ja to kopējā darījumu gada 2. jūnija noteikumi
vērtība pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā 2020. gada Nr. 349 “Valsts un Eiropas
ceturksnī vai pēdējos trīs mēnešus ir vismaz par 20% mazāka Savienības atbalsta
nekā attiecīgajā 2019. gada laikposmā, kā arī jaunajiem piešķiršanas kārtība
akvakultūras uzņēmumiem, kuri nesen īstenojuši investīciju pasākumā "Pasākumi
projektu akvakultūrā EJZF ietvaros un noslēgtajā investīciju sabiedrības veselības
jomā" Covid-19 izplatības

LAD

• Iesniegumu iesniegšana beigusies!

•

13.

Zvejniekam (zvejas kuģu apkalpes loceklim) atbalsta apmērs
ir atkarīgs no zvejas kuģa dīkstāves dēļ zaudēto darba dienu
skaita, piemērojot fiksētu atbalsta likmi par katru zaudēto
darba dienu.
Covid-19 dīkstāves attiecināmības periods ir no 2020. gada 1.
februāra
projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienestā varēja iesniegt
līdz 2020. gada 31. jūlijam.
Atbalsts zvejas produktu ražotāju organizācijai tiek piešķirts
par izdevumiem, kas radušies, stabilizējot un uzglabājot tās
biedru zvejas produktus, kuri pēc uzglabāšanas ir nodoti
lietošanai pārtikā.
Uz atbalstu var pretendēt tikai par tiem zvejas produktu
ražotāju organizācijas uzglabātajiem zvejas produktiem,
kurus tās biedriem nav izdevies pārdot tirgū par Zemkopības
ministrijas noteikto sliekšņa cenu. Zvejas produktu
uzglabāšanas darbībai ir jābūt ietvertai ražotāju organizācijas
ražošanas un tirdzniecības plānā.
Projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz
2020.gada 15.oktobrim.

•

LAD

•
•
•
14.

Atbalsts
mežsaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvajām
sabiedrībām

114 000 euro

•

•
•

II.

projektā plānots produkcijas eksports 2020. gadā, bet
eksporta darījumi nav notikuši
Publisko finansējumu atbalsta pretendentam piešķir
vienreizēja maksājuma veidā.
Covid-19 dīkstāves attiecināmības periods ir no 2020. gada 1.
aprīļa;
Projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz
2020. gada 30. novembrim.
Atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kooperatīvo
sabiedrību atbilstību var saņemt atzītas mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, ja, pamatojoties uz
operatīviem finanšu datiem, kooperatīvās sabiedrības
apgrozījums 2020. gada maijā un jūnijā samazinājies vismaz
par 20 procentiem, salīdzinot ar attiecīgo 2019. gada periodu;
Vienai kooperatīvajai sabiedrībai izmaksājamā atbalsta
apmērs ir proporcionāls tās biedru skaitam 2019. gada
31. decembrī;
Pieteikšanās atbalstam līdz 2020. gada 31. augustam Lauku
atbalsta dienestā

negatīvās ietekmes
mazināšanai”

Ministru kabineta
2020.gada 1.augusta
noteikumi Nr. 516
“Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga
valsts atbalstu atzītām
mežsaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvajām
sabiedrībām Covid-19
izplatības negatīvās
ietekmes mazināšanai”

LAD

EK ieviestie tirgus atbalsta pasākumi

Nr.p.k.

Pasākums

Apraksts un nosacījumi

1.

Atbalsts
privātai
uzglabāšanai

Atbalsts sviesta, vājpiena pulvera, nogatavināta siera un saldēta biezpiena, liellopu gaļas aitu un kazu gaļas uzglabāšanai privātās
(ražotāja) noliktavās noteiktu laika periodu.
Pieteikumus var iesniegt LAD no 7. maija līdz 30. jūnijam.
Minimālie piesakāmie produktu daudzumi:
•
•
•

Sviests, vājpiena pulveris, liellopu gaļa – 10 tonnas;
Siers (tostarp saldēts biezpiens) – 500 kg;
Aitu un kazu gaļa – 5 tonnas.

Uzglabāšanas periodi:
•
•

Sviests, vājpiena pulveris 90 - 180 dienas;
Siers 60 – 180 dienas;

•

Liellopu gaļa, aitu un kazu gaļa 90, 120 vai 150 dienas.

Liellopu gaļai un aitu un kazu gaļai piemēro nodrošinājumu 100 EUR/t apmērā.
Atbalsta apmēri:
Vājpiena pulveris

Sviests

Siers

9,83 EUR/t

5,11 EUR/t

15,57 EUR/tonnu

+

+

+

Liellopu gaļa

Aitu un kazu gaļa

1008 EUR/t par 90 866 EUR/t par 90
dienām
dienām

1033 EUR/t par 120 890 EUR/t par 120
0,43 EUR/t par katru 0,13 EUR/t par katru 0,40 EUR/tonnu par
dienām
uzglabāšanas dienu
uzglabāšanas dienu
katru
uzglabāšanas dienām
dienu
1058 EUR/t par 150 915 EUR/t par 150
dienām
dienām
Attiecībā uz sieru, saskaņā ar MK 2020. gada 19. maija noteikumiem Nr. 310 privātai uzglabāšanai varēs pieteikt tādu sieru, kas
ir pilnībā nogatavināts un kura nogatavināšanas laiks nav mazāks par 21 dienu, kā arī derīguma termiņš ir ilgāks par uzglabāšanas
periodu. Saldētam biezpienam nosacījumus par nogatavināšanu nepiemēros.
Latvijas uzņēmumi izmantoja pasākumu liellopu gaļas privātai uzglabāšanai, noslēdzot līgumus par 50 tonnu liellopu gaļas privātu
uzglabāšanu.
2.

Pagaidu
vienošanās un
lēmumi
ražošanas
plānošanai

Lai veicinātu tirgus stabilizēšanu, Eiropas Komisija uz laiku līdz 6 mēnešiem atļauj lauksaimniekiem piena nozarē, dzīvo augu
nozarē un kartupeļu nozarē pieņemt kopīgus pagaidu lēmumus un pagaidu vienošanās par vairākām darbībām saistībā ar
ražošanas plānošanu:
• Šādiem lēmumiem un vienošanām nepiemēro vispārīgos Eiropas Savienības konkurences nosacījumus (LESD 101.
panta 1.punkts).
• Lēmumus un vienošanās savā starpā var noslēgt attiecīgās nozares ražotāji, to apvienības (piemēram, kooperatīvi),
atzītas ražotāju organizācijas un starpnozaru organizācijas.
• Par pieņemtajiem lēmumiem un vienošanām uzreiz pēc to noslēgšanas jāinformē Lauku atbalsta dienests, norādot
attiecīgo produkcijas daudzumu un vienošanās vai lēmuma darbības laiku.
6 mēnešu periods piena nozarē ilgst no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. septembrim, bet pārējām nozarēm – no 7. maija līdz 31.
oktobrim.

3.

Elastīgi
nosacījumi
ražotāju
organizācijām,
skolu apgādes
programmai,

EK paredz ieviest papildu atvieglojošus un elastības nosacījumus vairākiem tirgus instrumentiem:
Attiecībā uz ražotāju organizācijām:
•
•

Palielināti krīžu novēršanas un pārvaldības pasākumiem atļautie izdevumi;
Izņemšanai no tirgus atļautais produkcijas apjoms, ja produkti izplatīti bez maksas labdarības organizācijām, var
pārsniegt 5% no RO kopējās realizētās produkcijas;

biškopības
programmām

•
•
•
•
•
•
•
•

Palielināti produkcijas apjomi, ko RO biedri var pārdot ārpus savas RO;
Paaugstināts ES atbalsts produktu vērtības samazināšanās gadījumos;
RO darbības programmu elastīgāka administrēšana 2020. gadā;
Lielāka elastība attiecībā uz izņemšanu no tirgus un tam paredzēto atbalstu 2020. gadā, kā arī attiecībā uz ražas
priekšlaicīgu novākšanu;
Samazināti ierobežojošie nosacījumi kontrolēm attiecībā uz darbības programmām un nacionālajām stratēģijām;
Par 2 mēnešiem (no 30. aprīļa uz 30.jūniju) pagarināts termiņš, kurā RO var izlietot atbalstu, ko tā pieprasījusi 2019.
gadā;
Samazinātas administratīvās kontroles, kas jāveic pirms darbības programmu apstiprināšanas;
Lielāka elastība pirmā un otrā līmeņa kontroļu veikšanā attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar produkcijas izņemšanu no
tirgus

Attiecībā uz nacionālajām biškopības programmām:
• Saskaņojot ar EK, dalībvalstis drīkst grozīt nacionālo biškopības programmu, lai 2020. gadā līdz 31. jūlijam plānotās
aktivitātes varētu veikt līdz 2020. gada 15. septembrim.
Attiecībā uz skolu apgādes programmu:
• 2019/2020 mācību gadā paredzētās programmas aktivitātes (produktu izdalīšana, papildu izglītojošie pasākumi) atļauts
īstenot līdz 2020. gada 30.septembrim (t.i., par 2 mēnešiem ilgāk);
• Attiecīgi tiek pielāgoti arī termiņi atbalsta iesniegumu iesniegšanai un atbalsta izmaksāšanai par aktivitātēm pagarinātajā
laikposmā (iesniegumi līdz 30. septembrim / atbalsts līdz 15. oktobrim);
• 2019/2020 gada budžeta apguve pa dalībvalstīm netiks ņemta vērā, vērtējot finansējuma sadalījumu starp valstīm
nākamajam 2020/2021. gadam.

III.

Atbalsts nodokļu jomā

Atbalsts
Sadalīt termiņos vai atlikt uz
laiku līdz trīs gadiem nokavēto
nodokļu maksājumu samaksu,
ja termiņa nokavējums radies
COVID-19 ietekmes rezultātā.
Nokavējuma nauda netiek
aprēķināta.

Tiesiskais pamats
Likuma “Par valsts apdraudējumu un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” 2. un 3.pants.

Ministru kabineta 2020.gada
24.marta noteikumi Nr.151
“Noteikumi par nozarēm, kurām
1. ir samazinājušies vismaz par 30%;
sakarā ar Covid-19 izplatību ir
būtiski pasliktinājusies finanšu
2. ir samazinājušies par 20% un atbilst vismaz
situācija”.

Kur jāvēršas?
Jāvēršas VID ar
pamatotu
iesniegumu.
Sīkāka informācija
šeit

vienam no šādiem kritērijiem:
2.1. eksporta apjoms 2019.gadā veido 10% no Ministru kabineta 2020.gada
kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 26.marta noteikumi Nr.165
“Noteikumi par Covid-19 izraisītās
000 euro;

Nodokļu nomaksas
termiņš
IIN

Nodokļu maksātājs
• Krīzes skarto nozaru nodokļu maksātāji
(kopumā 40 nozares, tai skaitā lauku tūrisms).
• Visi nodokļu maksātāji, kas ir cietuši dēļ
Covid-19 izplatības un kuru ieņēmumi no
saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai
aprīlī, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi:

krīzes skartiem darba devējiem, kuri

2.2. darba devēja nomaksātā mēneša vidējā kvalificējas dīkstāves pabalstam un
bruto darba samaksa 2019.gadā ir ne mazāka nokavēto nodokļu maksājumu
samaksas sadalei termiņos vai
kā 800 euro;
2.3. ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos
2019.gada 31.decembri ir vismaz 500 000
euro.”.
Sadalīt termiņos vai atlikt uz
laiku līdz vienam gadam
nokavēto nodokļu maksājumu
samaksu, ja termiņa nokavējums
radies nepārvaramas varas
rezultātā.
Nokavējuma nauda netiek
aprēķināta.
Var neveikt likumā “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”
noteiktos IIN avansa
maksājumus no saimnieciskās
darbības ienākuma par
2020.gadu.

atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”

Visi nodokļu maksātāji, kas cietuši Covid-19
ietekmes rezultātā

Likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 24.panta pirmās daļas
4.punkts.

Jāvēršas VID ar
pamatotu
iesniegumu.
Sīkāka informācija
šeit

Visi IIN maksātāji (t.sk. fiziskā persona
saimnieciskās darbības veicējs, zemnieku un
zvejnieku saimniecības)

Likuma “Par valsts apdraudējumu un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” 5.pants

Nav nepieciešams
iesniegums.
Sīkāka informācija
šeit

PVN
NĪN
Gada
pārskata
iesniegšana

VID atmaksā apstiprinātās
pārmaksātās PVN summas 30
dienu laikā pēc PVN
deklarācijas iesniegšanas
termiņa.
Pašvaldībām 2020.gadā ir
tiesības noteikt un pārcelt
nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņus uz vēlāku
laiku 2020.gada ietvaros.
Pagarināts gada pārskatu
sagatavošanas un iesniegšanas
termiņš par trīs mēnešiem.

Visi PVN maksātāji

Likuma “Par valsts apdraudējumu un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” 6.pants

Nav nepieciešams
iesniegums.
Sīkāka informācija
šeit

Visi NĪN maksātāji

Likuma “Par valsts apdraudējumu un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” 4.pants

Jāinteresējas savā
pašvaldībā.

Gada pārskata iesniedzēji

Likuma “Par valsts apdraudējumu un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” 18.pants

Nav nepieciešams
iesniegums.
Sīkāka informācija
šeit

• Dīkstāves pabalsts nodarbinātajiem - Iesniegumu iesniegšana beigusies!!!
Uzņēmumi, kas var
pretendēt
Kritēriji, kas jāizpilda

Krīzes skarto nozaru nodokļu maksātāji (kopumā 40 nozares, tai skaitā lauku tūrisms) un nodokļu
maksātāji, kas ir cietuši dēļ Covid-19 izplatības
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi:
1. ir samazinājušies vismaz par 30%;
2. ir samazinājušies par 20% un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
2.1. eksporta apjoms 2019.gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 euro;
2.2. darba devēja nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019.gadā ir ne mazāka kā 800 euro;
2.3. ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019.gada 31.decembri ir vismaz 500 000 euro.”.

Dīkstāves pabalsta
apmērs

Dīkstāves pabalsta
saņēmējs
Iesnieguma iesniegšana

Dīkstāves pabalsta
piešķiršanas termiņš
Dīkstāves pabalsta
saņemšanas ilgums
Tiesiskai pamats
Kur vērsties?

• Darbiniekam - 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo sešu mēnešu periodu,
bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.
• Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par
2019.gada trešo un ceturto ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.
• Dīkstāves pabalsta saņēmējam piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz
24 gadiem, ja par to tiek piemērots IIN atvieglojums.
Nodarbinātais, t.sk. valdes loceklis
Darba devējam iesniegums jāiesniedz:
• līdz 2020. gada 25. aprīlim par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam;
• turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.
Piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Par diviem mēnešiem, kuros nav gūti ienākumus no saimnieciskās darbības (laika periodā no š.g. 14. marta līdz
14. maijam), bet ne ilgāk kā spēkā ir valdības lēmums par ārkārtējo situāciju valstī.
Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem,
kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz
trim gadiem”

Jāvēršas VID ar pamatotu iesniegumu.
Sīkāka informācija šeit

IV.

Dīkstāves pabalsts pašnodarbinātām personām un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Pretendents

Fiziskas personas, kas reģistrējušās VID kā
saimnieciskās darbības veicēji, ir veikušas
VSAOI kā pašnodarbinātās personas

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

Kritēriji, kas
jāizpilda

Personu skārusi Covid-19 izraisītā krīze un dīkstāves
periodā nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības

Personu skārusi Covid-19 izraisītā krīze un dīkstāves
periodā nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības

Dīkstāves pabalsta
apmērs

75 % apmērā no VSAOI objekta apmēra pēdējos 2
noslēgtajos ceturkšņos, no kura atskaitītas aprēķinātās
VSAOI par minēto periodu, bet ne vairāk kā 700 euro
mēnesī.
Iesniegums jāiesniedz:
• līdz 2020. gada 25. aprīlim par laikposmu no
2020. gada 14. marta līdz 31. martam;
• turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.
Piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

50 % apmērā no vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās
darbības par pēdējiem 2 noslēgtajiem ceturkšņiem, bet ne
vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.

Par diviem mēnešiem, kuros nav gūti ienākumus no
saimnieciskās darbības (laika periodā no š.g. 14. marta
līdz 14. maijam), bet ne ilgāk kā spēkā ir valdības lēmums
par ārkārtējo situāciju valstī.

Par diviem mēnešiem, kuros nav gūti ienākumus no
saimnieciskās darbības (laika periodā no š.g. 14. marta
līdz 14. maijam), bet ne ilgāk kā spēkā ir valdības lēmums
par ārkārtējo situāciju valstī.

Tiesiskai pamats

Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumi Nr.179
“Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām,
kuras skārusi Covid-19 izplatība

Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumi Nr.179
“Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām,
kuras skārusi Covid-19 izplatība

Kur vērsties?

Jāvēršas VID ar pamatotu iesniegumu.
Sīkāka informācija šeit

Jāvēršas VID ar pamatotu iesniegumu.
Sīkāka informācija šeit

Iesnieguma
iesniegšana
Dīkstāves pabalsta
piešķiršanas termiņš
Dīkstāves pabalsta
saņemšanas ilgums

Iesniegums jāiesniedz:
• līdz 2020. gada 25. aprīlim par laikposmu no
2020. gada 14. marta līdz 31. martam;
• turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.
Piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

V.

ALTUM atbalsta programmas
Garantiju nosacījumi krīzes risinājumiem

Atbalsta saņēmējs
Kritērijs atbalsta
saņemšanai

Atbalsta limits

Atbalsta termiņš

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu nosacījumi krīzes
risinājumiem
Mazie, vidējie un lielie saimnieciskās darbības veicēji,
Mazie, vidējie un lielie saimnieciskās darbības veicēji, kas
kas nav nonākuši grūtībās līdz 2019.gada 31.decembrim.
nav nonākuši grūtībās līdz 2019.gada 31.decembrim.
• pretendents ir ekonomiski dzīvotspējīgs;
• pretendents ir ekonomiski dzīvotspējīgs;
• pretendenta darbību ir ietekmējušas Covid-19;
• aizdevums ir nepieciešams, lai mazinātu Covid-19 ietekmi;
• operatīvie finanšu dati uzrāda apgrozījuma kritumu, • operatīvie finanšu dati uzrāda apgrozījuma kritumu pret
2019.gada attiecīgo periodu.
salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu.
Maksimālā summa līdz 1 milj.euro, un kopējais aizdevums
• Garantijas apmērs līdz 50% no finanšu pakalpojuma
nepārsniedz vienu no kritērijiem:
summas
• 25% no apgrozījuma 2019.gadā;
• Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija,
nepārsniedz 25% no saimnieciskās darbības veicēja
• Divkāršus saimnieciskās darbības veicēja izdevumus
2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā summa
par atalgojumu (ieskaitot sociālās izmaksas)
līdz 5 milj.euro;
2019.gadā.
• Garantijas prēmija 0,5% gadā
• Nepieciešamo likviditātes apjomu darbības
nodrošināšanai vismaz turpmākajiem 12 mēnešiem.
Maksimālais termiņš:
• Investīciju aizdevumiem un līzingam – līdz 6 gadiem;
• Apgrozāmiem līdzekļiem – līdz 3 gadiem
• Garantija tiek izsniegta par esošajām saistībām,
kredītiestādei atliekot pamatsummas maksājumus līdz 2
gadiem
• Garantija var tikt izsniegta arī par apgrozāmo līdzekļu
aizdevumu līdz 3 gadiem

Maksimālais termiņš līdz 3 gadiem

Tiesiskais pamats

Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumi Nr. 150
"Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem,
kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149
"Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās
darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

Kur vērsties?

Savā kredītiestādē
ALTUM

ALTUM

Citi nosacījumi

• Kredītbrīvdienas līdz 12 mēnešiem;
• Būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības;
• Samazināta % likme.

