Atbalsta par dīkstāvi un atbalsta algu subsīdijai
pieprasīšanas un kompensēšanas kārtība darba devējiem

Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes
direktora vietniece Ina Reinšmite

2020. gada 8. decembrī

Atbalsts par dīkstāvi un atbalsts algu subsīdijai
Atbalsts par dīkstāvi

Atbalsts algu subsīdijai

MK noteikumi, kas nosaka
atbalsta pieteikšanās,
aprēķināšanas un saņemšanas
nosacījumus

Ministru kabineta 24.11.2020. noteikumi Nr. 709 «Noteikumi par
atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai
Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos»

Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr.675 «Noteikumi par
atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai
Covid-19 krīzes apstākļos»

Būtiskā atbalstu atšķirība

Atbalsts dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un
patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai

Atbalsts nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības
kompensēšanai

Kas var pieteikties atbalstam

-

Darba devēji, t.sk. fiziskās personas, kas ir darba devējas

Kā pieteikties atbalstam

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Vienlaikus ar iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā
arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.

Kritēriji, lai pieteiktos
atbalstam

Ieņēmumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar
mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un
oktobrī (mēnešos, kuros ir notikusi darbība), ir ne mazāk kā par 20
%

Iesniegumu iesniegšanas
termiņš

-

Atbalsta izmaksa

Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, un VID EDS

Darba devēji darbinieku atlīdzības kompensēšanai
Pašnodarbinātās personas
Individuālie komersanti
Patentmaksātāji
Autoratlīdzības
saņēmēji,
kas
nav
reģistrējušies
kā
saimnieciskās darbības veicēji (turpmāk – pašnodarbinātās
personas)

Ieņēmumu kritums konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta
mēnesī, salīdzinot ar vidējiem mēneša ieņēmumiem 2020.gada
augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir
ne mazāk kā par 20 %

līdz 15.12.2020. par 2020.gada novembri (09.11.–30.11.)
līdz 15.01.2021. par 2020.gada decembri
līdz 15.02. 20121. par 2021.gada janvāri (01.01.–09.01.)

paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Darbinieku par atbalsta izmaksu informē darba devējs

Atbalsta par dīkstāvi apmērs

DARBINIEKAM

70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no
2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba
samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba
devēja, bet ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi

MIKROUZŅĒMUMA
DARBINIEKAM

50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par
2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa
deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) vai, ja darbinieks darba tiesiskās
attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā
esošajai informācijai (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajiem datiem), bet ne
mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam
(piemēram, ja visu novembri dīkstāve, tad minimālā summa dienā 11,00 euro (330/30), mēnesī 242 euro (11,00x22);
- Maksimālais pabalsta apmērs (1000/30)*22 dienas = mēnesī 733,33 euro
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Atbalsta par dīkstāvi apmērs

•

Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem vai dažādās
nodarbinātības formās, atbalsts par dīkstāvi darbiniekam minimālajā apmērā
330 euro ir piešķirams tikai pie viena no darba devējiem vai vienā no
nodarbinātības formām.

•

Pārējos gadījumos atbalstu par dīkstāvi piešķir atbilstoši noteiktajam procentuālajam
apmēram no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas

•

Jāievēro, ka atbalsts par dīkstāvi tiek piešķirts, ievērojot iesniegumu iesniegšanas
secību, un maksimālais apmērs pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības
formās kopā ir ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi
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Atbalsta par algu subsīdijai apmērs

•

Darbiniekam atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās
bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne
vairāk kā 500 euro kalendāra mēnesī

•

Atbalstu nosaka, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus)

•

Atbalstu nosaka proporcionāli periodam, kurā darbinieks strādā nepilnu darba laiku

•

Darbinieks, kas saņem atbalstu algu subsīdijai, nevar vienlaikus par to pašu periodu pie
viena darba devēja saņemt arī atbalstu par dīkstāvi

•

Darbiniekam atbalsts algu subsīdijai un atbalsts par dīkstāvi pie visiem darba devējiem
vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 euro par kalendāra
mēnesi

! Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta
apmēru un darba samaksas apmēru
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Iesnieguma iesniegšana (1)

Iesniegums iesniedzams, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)

VID mājas lapā ir pieejami informatīvie materiāli par EDS dokumenta atrašanu, aizpildīšanu un
iesniegšanu:

• Informatīvais materiāls «Kā elektroniski iesniegt dokumentu «Iesniegums atbalstam
darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām
personām»
• Informatīvais materiāls «Kā elektroniski iesniegt dokumentu «Iesniegums atbalstam
darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos» juridiskām personām»
Informācija publicēta - https://www.vid.gov.lv/lv/metodiskie-un-informativie-materiali
Tāpat tiks papildināti VA Toma scenāriji un, atbildot uz jautājumiem par Covid-19, TOMS norādīs
saiti uz VID interneta vietnes sadaļu “Covid-19”
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Iesnieguma iesniegšana (2)

Iesniegums EDS ir atrodams ar nosaukumu «Iesniegums atbalstam
darbības turpināšanai COVID-19 izraisītas krīzes apstākļos»
Svarīgi, ka šo dokumentu nav iespējams precizēt, tāpēc pirms
dokumenta iesniegšanas, lūdzu, pārbaudiet, vai iesniegtā
informācija ir pilnīga un pareiza
Kļūdaini iesniegto iesniegumu var atsaukt un iesniegt jaunu
iesniegumu
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Darba devēja iesniegumā norādāmā informācija

1.

Darba devēja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

2.

Dīkstāves/atbalsta periods

3.

Informācija par ieņēmumu samazinājumu

4.

Informācija par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds,
uzvārds, personas kods, dīkstāves/atbalsta periods un konts, kas atvērts
kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā)

5. Apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba
nespējas periodā
6. Apliecinājums, ka ar darbinieku netiks pārtrauktas
laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts un mēnesi pēc tam

darba

attiecības

Pieteikums atbalstam darba devējiem –
juridiskām personām (3)
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
konkrētajā 2020.gada atbalsta mēnesī

Vidējie ieņēmumi no saimnieciskās
darbības par faktiski nostrādātajiem
mēnešiem periodā 2020.gada 1.augusta
līdz 2020.gada 31.oktobrim
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Pieteikums atbalstam darba devējiem –
fiziskām personām (4)
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
konkrētajā 2020.gada atbalsta mēnesī

Vidējie ieņēmumi no saimnieciskās darbības
par faktiski nostrādātajiem mēnešiem
periodā 2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada
31.oktobrim
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Ierobežojumi darba devējam
atbalsta saņemšanai
Atbalstu par dīkstāvi un atbalstu algu subsīdijai nepiešķir:
•

nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem
12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas

•

ir aktuāls maksātnespējas process

•

Ja personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam

•

ja darba devējs ir valsts vai pašvaldību budžeta iestāde, kā arī valsts un pašvaldību
kontrolēts komersants

Papildus atbalstu par dīkstāvi nepiešķir arī:
•

ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID
pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc
savas iniciatīvas) vai, ja tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība
! Atbalsta piešķiršanu neierobežo nodokļu parādu esamība!
11

Ierobežojumi darbiniekam saņemt
atbalstu par dīkstāvi un atbalstu algu
subsīdijai
1. Pieņemts darbā pēc 1.novembra
2. Ir darba devēja padomes loceklis

3. Dīkstāves periodā saņem slimības pabalstu
4. Ja iesniegumā norādītajā periodā bijis atvaļinājumā
5. Darba devēju ziņojumos par 2020.gada augustu, septembri un oktobri
aprēķinātā bruto darba samaksa ir 0,00 euro (darba samaksa nav
aprēķināta).
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Darba devējs nevar iesniegt iesniegumu atbalsta
saņemšanai EDS
•

ja ieņēmumu samazinājums ir mazāk kā 20%

•

ja, darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms
ārkārtējās situācijas

•

par darba devēja padomes locekļiem

•

ja darba devējs ir valsts vai pašvaldību budžeta iestāde, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos

•

par darbiniekiem, kuri darba tiesiskās attiecības uzsākuši pēc 2020. gada 1. novembra

•

ja atbalsta periodā darba ņēmējs nav darba tiesiskajās attiecībās

•

ja norāda darbinieka kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, kas nav Latvijā

•

viens darba devējs par vienu darba ņēmēju nevar iesniegt papildus iesniegumu par to pašu atbalsta periodu

•

pēc noteiktā termiņa

•

IK īpašnieks nevar pieprasīt atbalstu par sevi, tikai par darba ņēmējiem (par sevi iesniedz citu iesniegumu - “Iesniegums
atbalstam pašnodarbinātajam”. Par IK īpašnieku jāsniedz iesniegums no fiziskās personas profila)

•

Papildus attiecībā uz dīkstāves pabalstu - ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID
pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas) vai, ja tam ir
vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība
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Laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi, darbiniekam
neapmaksā slimības pabalstu
Pašvaldība piešķirto pabalstu krīzes situācijā pārtrauc izmaksāt vai
nepiešķir ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā personai
izmaksāts atbalsts par dīkstāvi
VID informē attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par personām,
kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi
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Aprēķina piemērs par atbalstu par dīkstāvi (1)

Mikrouzņēmums VID iesniegtajā iesniegumā lūdz piešķirt atbalstu par dīkstāvi par periodu
no 2020.gada 9. līdz 30.novembrim (22 dienas) darbiniekam, kura ienākumi 2020.gada
3.ceturksnī ir 300,00 euro.
Atbalstu par dīkstāvi mikrouzņēmuma darbiniekam nosaka – 50 % apmērā no
mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020.gada 3.ceturksni, bet
ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.
Atbalsta aprēķins:
50% no 3.ceturkšņa vidējās bruto darba samaksas ir 1,63 euro (300 euro / 92 dienām x 50%)
par vienu dīkstāves dienu.
Par 22 dienām (no 9. līdz 30.novembrim) atbalsts būtu 35,86 EUR.
Tā, ka noteikumi nosaka, ka atbalsts par dīkstāvi ir ne mazāks, kā 330 euro par kalendāra
mēnesi, tad šajā gadījumā mikrouzņēmuma darbiniekam piešķir atbalstu 242,00 euro
apmērā.
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Aprēķina piemērs par atbalstu par dīkstāvi (2)

Saņemti vairāki iesniegumi par atbalsta par dīkstāvi piešķiršanu darbiniekiem par periodu no
09.11.2020, līdz 30.11.2020. (22 dienas), kuriem VID iesniegtajos Darba devēju ziņojumos par
2020.gada augustu, septembri un oktobri aprēķinātā bruto darba samaksa ir 0,00 euro (darba
samaksa nav aprēķināta).
Atbalstu par dīkstāvi darbiniekam nosaka – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto
darba samaksa par laika posmu no 01.08.2020. līdz 31.10.2020. vai no to deklarēto mēnešu
vidējās bruto darba samaksas pēc 01.08.2020., kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā
darba devēja, bet ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.
Tā kā arī pirmskrīzes periodā nav bijusi deklarēta darba samaksa (deklarētā darba samaksa ir
0,00 euro) atbalsts netiks piešķirts, šādos gadījumos netiek piemērots noteikumu
nosacījums “ne mazāk kā 330 euro”, jo nav bruto darba samaksas.
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Aprēķina piemērs par atbalstu par dīkstāvi (3)
Vispārīgā nodokļu režīma nodokļu maksātājs VID iesniegtajā iesniegumā lūdz piešķirt atbalstu par dīkstāvi
darbiniekam par periodu no 2020.gada 9. līdz 30.novembrim(22 dienas).
Atbalstu par dīkstāvi darbiniekam nosaka – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksa par
laika posmu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas
pēc 1.augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne mazāk kā 330 euro un ne
vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.
Iesniegumā norādītā darbinieka bruto darba samaksa periodā no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim ir 1727,00
euro.

Pieprasot nodokļu maksātājam informāciju par apgrozījumu augustā, septembrī, oktobrī, novembrī (jo nodokļu
maksātājs nav PVN maksātājs un VID rīcībā nav informācijas par ieņēmumiem attiecīgajos mēnešos) un lūdzot
sniegt informāciju par darbinieka algu, kura novembrī nav mazāka, kā vidēji iepriekšējos mēnešos, noskaidrots, ka
iesniegumā norādītā persona bijusi atvaļinājumā no 11. līdz 30.novembrim.
Tādējādi atbalstu par dīkstāvi var piešķirt tikai par 2 dienām, kad darbinieks ir bijis dīkstāvē (9.novembrī un
10.novembrī), bet par periodu, kad darbinieks atradies atvaļinājumā, dīkstāves atbalsts nepienākas, jo
neatrodas dīkstāvē.
Atbalsts piešķirams 26,28 euro apmērā (bruto alga 1727,00 euro / 92 dienām x 70% x 2 dienas)
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Aprēķina piemērs par atbalstu par dīkstāvi (4)

Darbinieks 2020.gada decembrī ir nodarbināts pie trijiem darba devējiem, kuri VID ir iesnieguši iesniegumu
atbalsta par dīkstāvi piešķiršanai konkrētajam darbiniekam. Darbiniekam vidējā bruto darba samaksa par
laikposmu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim pie katra no darba devējiem ir 150 euro.
Atbalstu par dīkstāvi nosaka 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu
no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.
Iesniegumus atbilstoši MK noteikumu Nr.709 10.punktam VID izskata to iesniegšanas secībā.
Pirmais iesniegums – SIA “A” darbiniekam aprēķinātais atbalsts par pilnu dīkstāvi 2020.gada decembrī ir 105
euro (70% no 150), bet izmaksātais atbalsts ir 330 euro, jo minimālā atbalsta summa pie viena no darba
devējiem var būt 330 euro.

Otrais iesniegums – SIA “B” darbiniekam aprēķinātais un izmaksājamais atbalsts par pilnu dīkstāvi
2020.gada decembrī ir 105 euro (70% no 150), jo atbalsta summa minimālajā apmērā – 330 euro, ir
piešķirama tikai pie viena no darba devēja.
Trešais iesniegums – SIA “C” darbiniekam aprēķinātais un izmaksājamais atbalsts par pilnu dīkstāvi
2020.gada decembrī ir 105 euro (70% no 150) , jo atbalsta summa minimālajā apmērā – 330 euro, ir
piešķirama tikai pie viena no darba devējiem.
Kopā darbinieks saņems 540 euro.
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Aprēķina piemērs par atbalstu par dīkstāvi (5)
Jānis ir pašnodarbinātā persona – mākslinieks, ienākumi no saimnieciskās darbības 2020.gada
3.ceturksnī kopā 600 euro.
Vienlaikus Jānis strādā SIA «Skaistums», bruto ienākumi augustā, septembrī, oktobrī kopā 4600
euro un SIA «Smukums», bruto ienākumi augustā, septembrī, oktobrī kopā 300 euro.
SIA «Smukums» 1.decembrī iesniedz par Jāni dīkstāves iesniegumu par periodu no 9.novembra
līdz 30. novembrim.
Jānis pats kā pašnodarbinātais iesniedz iesniegumu 2.decembrī, periods 09.11.-30.11.
SIA «Skaistums» par Jāni iesniegumu iesniedz 12.decembrī, dīkstāve par 09.11.-30.11.
Jānis saņems:
1. Kā SIA «Smukums» darbinieks 242 euro (300 euro/92 dienas*70%*22 dienas =50,22 euro )
2. Kā pašnodarbinātais 100,4 euro (600 euro/92 dienas x 70% x 22 dienas =100,4 euro)
3. Kā SIA «Skaistums» darbinieks 390,93 euro (4600/92 dienas *70%*22 dienas = 35 euro. )
Tā kā Jānis jau saņēma 342,4, tad izmaksai (733,33-342.4=390,93 euro)
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Aprēķina piemērs par atbalstu par dīkstāvi un
algu subsīdijai (6)
Vispārīgā nodokļu režīma nodokļu maksātājs iesniegumā lūdz piešķirt darbiniekam gan atbalstu nepilna darba laika kompensēšanai (algu subsīdiju),
gan dīkstāves atbalstu, kopā par periodu no 2020.gada 9. līdz 30.novembrim (22 dienas):
• par periodu no 09.11.2020 līdz 22.11.2020. – tiek prasīta algu subsīdija (14 dienas),
• par periodu no 23.11.2020. līdz 30.11.2020. – tiek prasīts dīkstāves atbalsts (8 dienas).
Darba ienākumi periodā no 01.08.2020 līdz 31.10.2020. ir 3214,20 euro.
1) ALGU SUBSĪDIJA
Algu subsīdiju aprēķina 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laika posmu no 2020.gada 1.augusta līdz
31.oktobrim, bet ne vairāk kā 500 euro kalendārā mēnesī. Tātad novembrī par vienu dienu var piešķirt algu subsīdiju ne vairāk, kā (500,00 euro /
30 dienas=16,66 euro ).
Aprēķins algu subsīdijai: 3214,20 euro (alga no 01.08. līdz 31.10.) dalīts ar 92 dienām (dienu skaits periodā no 01.08. līdz 31.10.) ir 34,94 euro,
no kā 50% ir 17,47 euro.
Tā ka 17,47 euro pārsniedz maksimālo robežu, tad algu subsīdijas aprēķināšanai piemēro 16,66 euro (maksimālo robežu).
Par 14 dienām pienākas algu subsīdija 233,33 euro apmērā.
2) DĪKSTĀVES ATBALSTS
Atbalstu par dīkstāvi darbiniekam nosaka – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laika posmu no 2020.gada
1.augusta līdz 31.oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 1.augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā
darba devēja, bet ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.
Iesniegumā dīkstāves atbalsts pieprasīts par 8 dienām (no 23.11. līdz 30.11.).
Par 8 dienām atbalsts par dīkstāvi piešķirams 195,65 euro apmērā (bruto alga 3214,20 euro / 92 dienām x 70% x 8 dienas).
Kopā darba ņēmējam izmaksājamā atbalsta summa par novembri – 428,98 euro.
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Valsts ieņēmumu dienests publicē savā tīmekļvietnē:
• darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši atbalstu par dīkstāvi
• darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši atbalstu algu subsīdijai
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