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Atbalsts par dīkstāvi pašnodarbinātajiem,
patentmaksātājiem, individuāliem komersantiem
Jautājums

Atbilde

Kāda ir Covid-19 skarto tūrisma nozares MK noteikumi nenosaka atšķirīgi atbalsta
saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtību nozarēm, t.sk. tūrisma
piešķiršanas kārtība?
nozarei
Labdien, vai vienlaicīgi ar dīkstāves un MK noteikumi neparedz šādus ierobežojumus
subsīdiju atbalstu var saņemt arī LIAA
Covid-19
skarto
tūrisma
nozares
saimnieciskās darbības veicēju atbalsta
piešķiršanas kārtība?
Vai pienāksies atbalsts par dīkstāvi par Ja par novembri ir aktuāls patents, atbalsts
novembri, ja patents bija reģistrēts no pienāksies.
janvāra līdz novembrim, izņemot jūliju,
kad nestrādāja?
Ja atbalsts no fonda tika saņemts Ja atbalsts no fonda netiek saņemts periodā, par
2020.gada sākumā vai var pretendēt uz kuru tiek lūgts atbalsts, tad persona var
atbalstu par dīkstāvi
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 Iesniegumā var norādīt tikai vienu periodu. Ja ir
pašnodarbinātā persona iesniegumā? Vai vairāki atbalsta periodi mēneša ietvarā, tad

var norādīt, piemēram, no 09.11-13.11 un iesniedz
vairākus
25.11.-30.11?
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?

iesniegumus,

norādot

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 Atbalsts nosakāms atbilstoši dīkstāves periodam
rēķināts no mēneša vidējās darba – dienām, aprēķiniem tiek noteikta dienas vidējā
samaksas, bet piemēros redzams, ka tiek darba samaksa.
rēķināta dienas vidējā darba samaksa.
Aprēķini atšķiras. Vai tas ir korekti?
Vai samazinātas patentmaksas maksātāji Jā
var pieteikties atbalstam?
Ja oktobrī daļēji bija darbnespējas lapa B, Bruto ienākumus nosaka par faktiski nostrādāto
kā rēķinās procentus no vidējiem bruto darba laiku. Oktobri neņem vērā atbalsta
ienākumiem?
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 Ja atbalsts būs pieprasīts un
izmaksāja pabalstu, bet pēc tam konstatē nepamatoti, tad tas būs jāatmaksā.
neprecizitātes deklarētajos datos?

saņemts

Pašnodarbinātā iesniegumā var norādīt Jāiesniedz 2 atbalsta iesniegumi
tikai vienu atbalsta periodu! Un kā rīkoties,
ja mēneša vidū ir DNL?
Vai saimnieciskās darbības veicēja var Ja saimnieciskās darbības veicējs visu mēnesi
pieteikties atbalstam, kuram ieņēmumu veicis saimniecisko darbību un nav bijis dīkstāvē
kritums ir noteiktā apmērā, bet visu atbalstam pieteikties nevar.
novembrī veicis darbību.
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
darbības ieņēmumiem

ar

saimnieciskās

Pašnodarbinātais
mikrouzņēmumu Saskaņā ar MK noteikumiem pašnodarbinātai
nodokļa maksātājam ir 2 apgādājamie. personai, kura saņem atbalstu par dīkstāvi,
Piemaksa par apgādājamiem būs ?
piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru
apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem,
par
kuru
pašnodarbinātai
personai
tiek
piemērots
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
atvieglojums
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 Ja ir piešķirti termiņa pagarinājumi vai noslēgtas
atbalstiem, ja uzņēmumam ir VID vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, tad
apstiprināti IIN un soc. nodokļu grafiki, ko parādu esamība nav kritērijs atbalsta atteikšanai
uzņēmums pieteica COVID-19 sakarā?

