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VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem
patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu

un

Atbildes uz klausītāju jautājumiem
Kā pašnodarbināta persona ar m ikrouzņēmuma statusu var saņem t pabalstu, ja
tai ir darbinieki?
Pašnodarbinātajai personai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir
jāiesniedz divi iesniegumi – viens kā darba devējai atbalsta par dīkstāvi
saņemšanai saviem darbiniekiem un otrs kā pašnodarbinātajai personai –
mikrouzņēmuma nodokļa maksātajai atbalsta par dīkstāvi saņemšanai par
sevi.
Vai pabalsts pienākas, ja par oktobra pakalpojum iem sam aksāts novem brī, bet
novem brī no 9. datum am nav iespējas strādāt?
Atbalsts par dīkstāvi par 2020.gada novembri pienāksies gadījumā, ja
pašnodarbinātās personas ieņēmumi no saimnieciskās darbības par
konkrēto atbalsta mēnesi (novembri), salīdzinot ar mēneša vidējiem
ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros
pašnodarbinātā persona faktiski darbojusies, ir samazinājušies ne mazāk
kā par 20 %.

Lūdzu izskaidrojiet, kas ir ieņēm um s un ienākum s - pašnodarbināta persona
neizprot šos jēdzienu.
Ienākumu no saimnieciskās darbības nosaka kā ieņēmumu no
saimnieciskās darbības un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību.
Vai platību m aksājum i ieskaitām i ieņēm umos?
Atbalsta maksājumi, tajā skaitā vienoto platību maksājumi, ir valsts
atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai
un lauku attīstībai un ir ar nodokli apliekams ienākums. Ņemot vērā minēto,
tie ir iekļaujami ieņēmumos no saimnieciskās darbības.
Ja pašnodarbinātā persona strādā, bet ieņēm umu kritum s ir, atbalstam var
pieteikties vai arī viņš nedrīkst strādāt tajā periodā, par kuru prasa atbalstu?
Pašnodarbinātā persona nevar strādāt tajā periodā, par kuru pieprasa
atbalstu par dīkstāvi.
Vai pašnodarbinātajam izm aksās atbalstu, ja par iepriekšējiem periodiem , vēl
pirm s 2020.g.augustu-oktobri, ir VSAOI parāds?
VID atbalstu par dīkstāvi nepiešķir, ja pašnodarbinātai personai iesnieguma
iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tai nav piešķirts
samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu
nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
Patents bija no janvāra līdz jūlijam un no septem bra līdz oktobrim (ieskaitot), vai
varu pretendēt atbalstam ?
Lai patentmaksātājs varētu pieteikties atbalstam par dīkstāvi, patentam ir
bijis jābūt spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas
izsludināšanas (no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.oktobrim).
Minētajam periodam ir jābūt nepārtrauktam. Ņemot vērā minēto,
nepienākas atbalsts par dīkstāvi.
Kāpēc jāiesniedz tās sum mas, ja jūs (VID) tāpat visu pārbaudat?
Pašnodarbinātās personas iesniegumā atbalsta par dīkstāvi saņemšanai
norādīto informāciju VID salīdzina ar savā rīcībā esošo informāciju un tā
rezultātā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
pabalstu.
Lai saņem tu dīkstāves pabalstu, vai patentm aksai par novem bri bija jāpiesakās /
jāapm aksā patentm aksa arī par novem bri?
Patentmaksātājs par atbalsta periodu nemaksā patentmaksu. Lai
patentmaksātājs varētu pieteikties atbalstam par dīkstāvi, patentam ir bijis
jābūt spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas
izsludināšanas (no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.oktobrim).
Minētajam periodam ir jābūt nepārtrauktam.
Nav skaidrs, kā rēķināt ienākum u periodu - esm u gide, kas nekad nav strādājusi
no datum a līdz datum am, bet gan konkrētas dienas (varbūt viena vai divas, vai
10 dienas m ēnesī, kā kuro m ēnesi).
Ieņēmumus un ienākumus no saimnieciskās darbības norāda pa visu
konkrēto periodu, nedalot pa dienām.

Savukārt, iesniegumā atbalsta par dīkstāvi saņemšanai (par 2020.gada
novembri, decembri un 2020.gada janvāri) Jums ir jānorāda konkrētais
dīkstāves periods. Dīkstāves periodi vienā atbalsta mēnesī var būt vairāki,
piemēram, par 2020.gada novembri atbalstu var pieprasīt par periodu no
9.novembra līdz 15. novembrim un pēc tam no 20.novembra līdz
25.novembrim utml.
Ja m an kā pašnodarbinātam gidam nav bijuši nekādi ienākum i šajos m ēnešos, vai
var pieteikties pabalstam ?
Atbalstam pieteikties nevar.
1. Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgas pieteikties pašnodarbinātas personas,
kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi,
salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī
un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk
kā par 20 %.
2. Atbalstu par dīkstāvi pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu
maksāšanas režīmā nosaka 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem
ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet
ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.

Ja 3.ceturkšņa augustā un septem brī pašnodarbinātā persona ir bijusi uz darba
nespējas lapas jeb saņēm usi m aternitātes pabalstu, vai vidējo ienākum u aprēķinā
jāiekļauj šos m ēnešus?
Vidējā ienākumu aprēķinā neiekļauj tos mēnešus, kuros pašnodarbinātajai
personai ir bijusi darbnespējas lapa vai saņēmusi maternitātes pabalstu.
Lūdzu aprakstiet visas situācijas, kad patentm aksas m aksātājs var saņemt
dīkstāves pabalstu - ja iesniedzu pieteikum u par novem bri, bet m an to atm aksāja
sakarā ar situāciju valstī? varēšu saņem t?
Atbalstu par dīkstāvi par novembri var saņemt gadījumā, ja atbalsta periodā
(novembrī) ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus
mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (no 2020.gada 1.maija
līdz 31.oktobrim). Minētajam periodam ir jābūt nepārtrauktam.
3.cet. vidējie ienākum i tie ir pašnodarbinātā ziņojumā norādītie un dalīti uz 3?
Šajā ailē norāda 2020.gada 3.ceturkšņa (2020.gada jūlija, augusta un
septembra) kopējos ienākumus no saimnieciskās darbības (izņemot autoru
un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no
autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) un tie
nav jādala ar “3”. Ienākumi ir saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to
gūšanu saistīto izdevumu starpība”.
TV dzirdēju, ka personām , kam nav regulāru ienākum u, būs cits algoritms,
pabalsta aprēķinam , salīdzinot ar ieņēm um u kritum u attiecīgajos periodos
2019.gadā, nevis 2020. Kad varētu būt šādas izm aiņas.

VID rīcībā nav informācijas par šādām plānotajām izmaiņām Ministru
kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par
atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid19 izraisītās krīzes apstākļos”.
Ja pašnodarbinātai personai tika reģistrēti divi darbības veidi un vienam darbības
veidam nav ienākum i novem brī. Apgrozījumu jāraksta par diviem darbības
veidiem , vai par konkrētu darbības veidu, kur netiek saņem ts ienākum s?
Pašnodarbinātajai personai var būt reģistrēti vairāki darbības veidi, bet
atbalstu par dīkstāvi piešķir gadījumā, ja visi ieņēmumi no saimnieciskās
darbības 2020.gada novembrī, decembrī un 2021.gada janvārī, salīdzinot
ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un
oktobrī, kuros pašnodarbinātā persona faktiski darbojusies, ir
samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.
Pašnodarbinātajai personai ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir jānorāda
par visiem darbības veidiem kopā.

2020. gada 3. cet, vidējie ienākum i no saim n.d. nozīmē, ka uzrādām ā sum ma var
būt negatīva? Saprotu, ka tur jauzrāda sum m a, kur no visu trīs m ēnešu
ieņēm umiem jāatskaita visu trīs m ēnešu izdevum i?
Norāda 2020.gada 3.ceturkšņa (2020.gada jūlija, augusta un septembra)
kopējos
ienākumus no saimnieciskās darbības (izņemot autoru un
izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no
autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) un tie
nav jādala ar “3”. Ienākumi ir saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to
gūšanu saistīto izdevumu starpība”.
3. cet. vidējā ienākum u ailīte tātad ir IENĀKUMI par visu ceturksni. (Ienēmumi izdevum i = ienākum i) Un nav jādala ar 3, bet vienkārši jāuzrāda ceturkšņa
ienākum u sum mu?
Norāda 2020.gada 3.ceturkšņa (2020.gada jūlija, augusta un septembra)
kopējos
ienākumus no saimnieciskās darbības (izņemot autoru un
izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no
autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) un tie
nav jādala ar “3”. Ienākumi ir saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to
gūšanu saistīto izdevumu starpība”.
Kas notiek, ja saim nieciskā darbība kļūdas pēc ir pārtraukta decem brī. Vadoties
pēc m arta situācijas?
1. Ja pašnodarbinātā persona ir paziņojusi VID par saimnieciskās darbības
pārtraukšanu no 2020.gada 1.decembra, tad tai nepienākas atbalsts par
dīkstāvi par 2020.gada decembri.
2. Ja pašnodarbinātā persona VID nav paziņojusi par saimnieciskās
darbības izbeigšanu, bet 2020.gada decembrī neveic saimniecisko darbību
ārkārtējās situācijas radīto ierobežojumu dēļ, tad minētajai personai ir

tiesības pieprasīt atbalstu par dīkstāvi, ja tās ieņēmumi no saimnieciskās
darbības 2020.gada decembrī un 2021.gada janvārī, salīdzinot ar mēneša
vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros
pašnodarbinātā persona faktiski darbojusies, ir samazinājušies ne mazāk
kā par 20 %.
Kā norādīt atbalsta periodu, ja pakalpojum s ir sniegts vienā laika periodā , bet
nauda ir saņem ta vēlāk?
Pašnodarbinātā persona kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā uzskaita ieņēmumus un izdevumus pēc kases principa - ir saņemta nauda,
tad ir ieņēmumi, ir samaksāti, piemēram, rēķini, tad ir izdevumi. Šajā
gadījumā neņem vērā pakalpojuma sniegšanas brīdi.
Ja saim nieciskā darbība reģistrēta 19.oktobrī, bet sam aksā par sniegtajiem
pakalpojum iem saņem ta novem brī, vai var pieteikties atbalstam ?
Ja pašnodarbinātā persona reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja
2020.gada oktobrī, bet ieņēmumus saņēmusi 2020.gada novembrī, tad
atbalstu par dīkstāvi nepiešķirs, jo nav objekts (ienākumi), no kura
aprēķināt minēto atbalstu.
Sakiet, lūdzu, vai šobrīd var prognozēt, vai pašnodarbinātiem vajadzēs nākošgad
m aksāt m inimālo soc. likm i, arī nesasniedzot m inimālas algas (500.00 EUR)
ienākum a slieksni?
Lai sazinātos ar VID par citiem jautājumiem, tīmekļa vietnē ir norādīti visi
iespējamie sazināšanas veidi, tajā skaitā par jūsu jautājumu (skatīt šeit).
Jo MUN, kuri grib pāriet uz pašnodarbinātiem nevar pieņem t lēm umu, kam ēr nav
skaidrs šis jautājum s. Bet lai MUN tādā situācijā?
Nepieciešams precizāks jautājuma izklāsts par konkrēto radušos situāciju.
Lūdzu sazinieties ar VID (skatīt šeit).
Ja m an ir divi darbības veidi kā pašnodarbinātajai (abi reģistrēti VID). Kā gidam
m an nav novem brī ieņēm umos neviena centa, kā pasniedzējai valodu apguves
kursos ir ienākum i 500 eiro.
Pašnodarbinātajai personai var būt reģistrēti vairāki darbības veidi, bet
atbalstu par dīkstāvi piešķir gadījumā, ja ieņēmumi no saimnieciskās
darbības (no visiem darbības veidiem) 2020.gada novembrī, decembrī un
2021.gada janvārī, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada
augustā, septembrī un oktobrī, kuros pašnodarbinātā persona faktiski
darbojusies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.
Par katru dīkstāves periodu konkrētā atbalsta m ēneša ietvaros Gadījum ā, ja vienu
dienu strādā, nākošo nē utt., tad par katru dīkstāves dienu ir jāsniedz atsevišķs
pieteikums?
Dīkstāves atbalsts piešķirams saimnieciskās darbības veicējam, kuram ir
ieņēmumu kritums ne mazāk kā 20% un kurš nevar veikt saimniecisko
darbību, ja dienu strādā , otru nē, jāizvērtē vai konkrētajā gadījumā tā ir
dīkstāve.

Tas nozīm ē, ja 3.cet. SDV ir bijuši ieņēm umi, bet izdevum i lielāki, kā rezultātā
neveidojas ienākum s, atbalsts netiks piešķirts?
Atbalsts par dīkstāvi šajā gadījumā
(ienākums), no kura aprēķināt atbalstu.

nepienāksies, jo nebūs bāze

Ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts jūlijā, bet nauda ieskaitīta kontā augustā, tas
ir jāskaita 3. kvartāla apgrozījumā vai nav?
2020.gada augustā saņemtie ienākumi ir jāiekļauj 2020.gada 3.ceturkšņa
ienākumos.
Vai pabalsts pienākas patentm aksātajiem ar sam azināto patentm aksu?
Atbalstu par dīkstāvi var saņemt arī patentmaksātājs, kuram piemēro
samazināto patentmaksu.
Labdien! Pateicos par iespēju uzdot jautājum u tiešsaistē. Diem žēl, m anā biznesā
- konsultācijas un apm ācība - klientu pasūtījumi ir apstājušies vēl pavasarī...
Tāpēc 3.ceturkšņa reālie IENĀKUMI = 0.00
Atbalstu par dīkstāvi nevarēs piešķirt, jo nebūs bāze (ienākums), no kuras
aprēķināt atbalstu.
Lūdzu, vēlreiz precizējiet, kas jānorāda pieteikum a ailē "2020.gada 3.ceturkšņa
vidējie ienākum i no saim nieciskās darbības", ja pašnodarbinātais (IK) ir MUN
m aksātājs.
Minētajā ailē jānorāda ienākumi, kurus aprēķina, no 2020.gada 3.ceturksnī
gūtajiem ieņēmumiem atņemot izdevumus, kas saistīti ar šo ieņēmumu
gūšanu. VID aprēķinās personas vidējos ienākumus no saimnieciskās
darbības par 2020.gada 3.ceturksni.
Ja novembrī tiek saņem ti oktobra ieņēm umi, vai atbalstam var pieteikties? Un
novem brī nav ieņēm umu.
2020.gada novembrī saņemtie ieņēmumi par 2020.gada oktobri attiecas uz
novembra ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, jāvērtē apgrozījuma
kritums.
Tas nozīm ē, ja 3.cet. SDV ir bijuši ieņēm umi, bet izdevum i lielāki, kā rezultātā
neveidojas ienākum s, atbalsts netiks piešķirts un aprēķināts?
Atbalsts par dīkstāvi šajā gadījumā nepienāksies, jo nebūs bāze
(ienākums), no kuras aprēķināt atbalstu.
Vai pareizi saprasts - 3. cet. vidējā ienākum u ailīte tātad ir IENĀKUMI par visu
ceturksni. Un nav jādala ar 3, bet vienkārši jāuzrāda ceturkšņa m ēnešu ienākumu
sum m u?
Minētajā ailē jānorāda ienākumi, kurus aprēķina, no 2020.gada 3.ceturksnī
gūtajiem ieņēmumiem, atņemot izdevumus, kas saistīti ar šo ieņēmumu
gūšanu. VID aprēķinās personas vidējos ienākumus no saimnieciskās
darbības par 2020.gada 3.ceturksni.

Vai persona MUN nodokļa m aksātājs var pretendēt uz pabalstu par novembra
m ēnesi, ja decem brī ir apstiprināts KKF nodarbinātības programmas projekts, bet
projekta nauda tiks saņem ta decem bra beigās?
Pašnodarbinātā persona kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā uzskaita ieņēmumus un izdevumus pēc kases principa - ir saņemta nauda,
tad ir ieņēmumi, ir samaksāti, piemēram, rēķini, tad ir izdevumi. Tātad,
atlīdzība par projektu ir jāiekļauj 2020.gada decembra ieņēmumos.
Atbalsts par dīkstāvi par 2020.gada novembri pienāksies gadījumā, ja
pašnodarbinātās personas ieņēmumi no saimnieciskās darbības par
konkrēto atbalsta mēnesi (novembri), salīdzinot ar mēneša vidējiem
ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros
pašnodarbinātā persona faktiski darbojusies, ir samazinājušies ne mazāk
kā par 20 %.
Ja esm u MUN m aksātājs, bet saņēm u par pakalpojum iem par darbiem oktobrī
naudu novem brī, kas nav m azāk nekā 20 procenti kritum s. Vai var pieteikties
pabalstam ?
Ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par novembri, salīdzinot ar vidējiem
ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies
mazāk kā par 20%, tad atbalsts par dīkstāvi nepienākas.
Mans periods patentam 01.06.-09.11.2020 , jo m aija slim oju. Pirm s tam arī bija
patents. Vai atbalsts pienākas?
Atbalsts par dīkstāvi pienāksies, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents
vai ja patents bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas
izsludināšanas (01.05.2020. – 31.10.2020.). Minētajam laikposmam ir
jābūt nepārtrauktam.
Ja bijuši ienākum i novem brī, pirm s ārkārtas situācijas sākum a, vai šie ienākum i ir
jāliek novem bra ienākum u aprēķinā?
Iesniegumā ir jānorāda ieņēmumi par visu atbalsta mēnesi, tas ir no
2020.gada 1.novembra līdz 30.novembrim.
Ko darīt cilvēkam kas ir uzsācis darbu kā patent m aksatājs ar novem bri un
izsludina ārkārtas situāciju un aizliedz strādāt?
Jums par novembri pienākas atbalsts par dīkstāvi, jo par minēto periodu ir
spēkā esošs patents.
Mani ieņēm um i no 1-9 nov 33eiro, bet no 9-30 ir 100 eiro, kur sum mu rakstīt. nov
kopā 133.
Iesniegumā ir jānorāda ieņēmumi par visu atbalsta mēnesi, tas ir no
2020.gada 1.novembra līdz 30.novembrim, konkrētajā gadījumā 133 euro.
Labdien! Ja novem bra, decem bra patenta m aksājum s pārceļas uz janvāri,
februāri, kā tiek uzskatīts (attiecināts) decem brī sam aksājis patents par visu
2021. gadu uz priekšu?

Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumi Nr.709 paredz, ja
patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020.gadā ir samaksāta par trim
vai sešiem kalendāra mēnešiem vai par vienu kalendāra gadu, kas ietilpst
laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai
samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par
atbalsta perioda ilgumu.
Tas nozīm e tikai vienu - MK NOTEIKUMI NAV PAREIZIE - JO TIE ŅEM VĒRĀ TIKAI
3.CETURKSNI, kad ekonom ika jau cieta no LR izsludinātās ārkārtas situācijas un
Valdības STRATĒĢIJAS NEESAMĪBAS!!!
Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumi Nr.709 “Noteikumi
par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai
Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” paredz sniegt atbalstu par dīkstāvi
pašnodarbinātajām personām, kuras 2020.gada 3.ceturksnī ir veikušas
saimniecisko darbību.
VID vadība, lūdzam palīdzību MK noteikumu izm aiņām, lai pašnodarbinātie tomēr
var saņem t dīkstāves pabalstu!
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.709
“Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības
turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” pašnodarbinātajām
personām jau šobrīd ir tiesības pieteikties atbalstam par dīkstāvi.
Kā rēķināsies MUN pašnodarbinātās personas, cik procentus izm aksās?
Pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja,
atbalstu par dīkstāvi nosaka 50 % apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par
2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000
euro par kalendāra mēnesi.
Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dienām, kad pašnodarbinātā
persona atrodas dīkstāvē. Piemēram, par 2020.gada novembri atbalstu
aprēķina par periodu no 9.novembra (ārkārtējās situācijas izsludināšanas
diena) līdz 30.novembrim, ja pašnodarbinātā persona šajā periodā ir
atradusies dīkstāvē. 2020.gada novembrī minimālā atbalsta summa 242
euro, maksimālā 733,33 euro.

Ja novem bra, decem bra patenta m aksājums pārceļas uz janvāri, februāri, kā tiek
uzskaitīts(attiecināts) decem brī sam aksātais patents par visu 2021. gadu uz
priekšu?
Pašlaik normatīvajos aktos nav atrunāts minētais gadījums. Parasti šādos
gadījumos patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts.
Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumi Nr.709 paredz, ja
patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020.gadā ir samaksāta par trim
vai sešiem kalendāra mēnešiem vai par vienu kalendāra gadu, kas ietilpst
laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai

samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par
atbalsta perioda ilgumu.

Atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātajiem,
patentmaksātājiem, individuāliem komersantiem
Jautājums

Atbilde

Kāda ir Covid-19 skarto tūrisma nozares
saimnieciskās darbības veicēju atbalsta
piešķiršanas kārtība?

MK noteikumi nenosaka atšķirīgi atbalsta
piešķiršanas kārtību nozarēm, t.sk. tūrisma
nozarei

Labdien, vai vienlaicīgi ar dīkstāves un
subsīdiju atbalstu var saņemt arī LIAA
Covid-19
skarto
tūrisma
nozares
saimnieciskās darbības veicēju atbalsta
piešķiršanas kārtība?

MK noteikumi neparedz šādus ierobežojumus

Vai pienāksies atbalsts par dīkstāvi par
novembri, ja patents bija reģistrēts no
janvāra līdz novembrim, izņemot jūliju,
kad nestrādāja?

Ja par novembri ir aktuāls patents, atbalsts
pienāksies.

Ja atbalsts no fonda tika saņemts
2020.gada sākumā vai var pretendēt uz
atbalstu par dīkstāvi

Ja atbalsts no fonda netiek saņemts periodā, par
kuru tiek lūgts atbalsts, tad persona var
pretendēt uz atbalstu par dīkstāvi.

Vai VID pārbaudīs, vai iesniegumā norādīta Par
sniegtās informācijas patiesumu un
pareiza informācija par pašnodarbinātā atbilstību atbild pati pašnodarbinātā persona.
ieņēmumiem vispārējā režīmā?
VID salīdzinās iesniegumā norādīto informāciju
ar rīcībā esošo informāciju, un neatbilstību vai
neskaidrību gadījumā sazināsies ar iesniedzēju
Cik
atbalsta
periodus var
norādīt
pašnodarbinātā persona iesniegumā? Vai
var norādīt, piemēram, no 09.11-13.11 un
25.11.-30.11?

Iesniegumā var norādīt tikai vienu periodu. Ja ir
vairāki atbalsta periodi mēneša ietvarā, tad
iesniedz
vairākus
iesniegumus,
norādot
atbilstošu periodu.

Ja augustā, septembrī, oktobrī ieņēmumi,
piemēram bijuši 100,00 EUR un novembrī
plānots 0 EUR, tad samazinājums ir 100%.
3.ceturksnī
ienākumi
(ieņēmumi
–
izdevumi) ir 0. Vai šādā gadījumā pabalsta
summa piešķirama
minimālā pabalsta
apmērā?

Kritērijs, pēc
kura
kvalificējas
atbalsta
piešķiršanai izpildās, taču no uzdotā jautājuma
izriet, ka ieņēmumi 100 euro apmērā ir gūti
oktobrī, līdz ar to 2020.gada 3.ceturksnī nav
ienākumu, no kuras aprēķināt atbalstu, atbalsts
netiks piešķirts.

MK noteikumos noteikts, ka atbalsts tiek
rēķināts no mēneša vidējās darba
samaksas, bet piemēros redzams, ka tiek
rēķināta dienas vidējā darba samaksa.
Aprēķini atšķiras. Vai tas ir korekti?

Atbalsts nosakāms atbilstoši dīkstāves periodam
– dienām, aprēķiniem tiek noteikta dienas vidējā
darba samaksa.

Vai samazinātas patentmaksas maksātāji
var pieteikties atbalstam?

Jā

Ja oktobrī daļēji bija darbnespējas lapa B,
kā rēķinās procentus no vidējiem bruto
ienākumiem?

Bruto ienākumus nosaka par faktiski nostrādāto
darba laiku. Oktobri neņem vērā atbalsta
apmēra aprēķinā. Atbalsta aprēķinam izmanto
2020.gada 3.ceturkšņa ienākumus.

Rēķinot ienākumus, kādus izdevumus MUN Var atskaitīt visus izdevumus kas ir saistīti ar
maksātājs var atskaitīt – visus kas saistīti saimnieciskās darbības ieņēmumiem
ar
saimniecisko
darbību, vai
tikai
darbinieku algas.
Kā saimnieciskās darbības veicēja rēķinās
ienākumu. Vai kā priekš VSAOI vai kā
piekš IIN? Ienākuma noteikšanai aprēķins
atšķiras ko rēķina VSAOI un ko rēķina IIN
noteikšanai.

Saskaņā ar MK noteikumu nosacījumiem
atbalsta apmēru pašnodarbinātai personai
nosaka no vidējiem ienākumiem par 2020.gada
3.ceturksni .No ieņēmumiem var atskaitīt visus
izdevumus kas ir saistīti ar saimnieciskās
darbības ieņēmumiem

Kāda ir atbildība pašnodarbinātai, ja
izmaksāja pabalstu, bet pēc tam konstatē
neprecizitātes deklarētajos datos?

Ja atbalsts būs pieprasīts un
nepamatoti, tad tas būs jāatmaksā.

Pašnodarbinātā iesniegumā var norādīt
tikai vienu atbalsta periodu! Un kā rīkoties,
ja mēneša vidū ir DNL?

Jāiesniedz 2 atbalsta iesniegumi

Vai saimnieciskās darbības veicēja var
pieteikties atbalstam, kuram ieņēmumu
kritums ir noteiktā apmērā, bet visu
novembrī veicis darbību.

Ja saimnieciskās darbības veicējs visu mēnesi
veicis saimniecisko darbību un nav bijis dīkstāvē
atbalstam pieteikties nevar.

MUN netiek uzskaitīti izdevumi, tāpēc
nebūtu korekti teikt, ka jāuzrāda ienākumi
(ieņēmumi-izdevumi). MUN ienākumi ir
darbinieka saņemtā darba samaksa.

Saskaņā ar MK noteikumu nosacījumiem
atbalsta apmēru pašnodarbinātai personai, kas
ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, nosaka
no vidējiem ienākumiem
par 2020.gada
3.ceturksni. No ieņēmumiem var atskaitīt visus
izdevumus kas ir saistīti ar saimnieciskās
darbības ieņēmumiem

Pašnodarbinātais
mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājam ir 2 apgādājamie.
Piemaksa par apgādājamiem būs ?

Saskaņā ar MK noteikumiem pašnodarbinātai
personai, kura saņem atbalstu par dīkstāvi,
piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru
apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem,
par
kuru
pašnodarbinātai personai tiek
piemērots
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
atvieglojums

saņemts

Ja pašnodarbinātais 3. ceturksnī reāli Ienākumus noteiks par faktiski nostrādāto
strādāja un saņēma ienākumus tikai mēnesi. 2020.gada septembra ienākumi tiks
septembrī, viņam tāpat visa deklarējamā dalīti uz 30 dienām
summa tiks dalīta uz 92 dienām? Darbs ir
baseinā un tas NESTRĀDĀJA VII,VIII.

Vai ieņēmumi skaitās visi deklarētie Jā
darījumi PVN deklarācijā- arī saņemtie
avansi?
Vai pastāv kādi ierobežojumi šiem
atbalstiem, ja uzņēmumam ir VID
apstiprināti IIN un soc. nodokļu grafiki, ko
uzņēmums pieteica COVID-19 sakarā?

Ja ir piešķirti termiņa pagarinājumi vai noslēgtas
vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, tad
parādu esamība nav kritērijs atbalsta atteikšanai

