Ieteikumi iesnieguma “COVID-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums
atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”
aizpildīšanai mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām
Iesniegumu aizpilda, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem
Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu
plūsmas nodrošināšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.676).
Aizpildot iesnieguma vispārējo sadaļu:
• ailē “Atbalstam pieprasītā summa” norāda 30% (par 2021.gada jūliju, augustu un
septembri) no atbalsta aprēķina bāzes;
• ailē “Uzņēmuma bruto darba algas kopsumma (t.sk. darba devēja VSAOI)” norāda
atbalsta aprēķina bāzi.

Atbalsta aprēķina bāze:

Darba devējiem
(juridiskām/fiziskām
personām)
MUN maksātājiem
Pašnodarbinātajiem

bruto darba alga un darba devēja VSAOI kopsumma

darbinieku ienākumi no mikrouzņēmuma 2021.gada jūlijā, augustā un
septembrī un MUN daļa, kas ietver VSAOI un IIN maksājumus
2021. gada jūlijā, augustā un septembrī deklarētais VSAOI objekts un
no tā aprēķināto VSAOI kopsumma
(gan 31,07%, gan 10% likmes)

Atbalsta apmēra noteikšanas piemērs darba devējam (juridiskai / fiziskai
personai):

2021.gada
Jūlijs, augusts septembris

Darba ienākumi
(DDZ 4.ailes
kopsumma),
EUR

Kopā

6 000,00

Aprēķinātās VSAOI iemaksas
DDZ 5.ailes kopsumma
Darba devēja
daļa (23,59%)*

Darba ņēmēja daļa,
(DŅ daļa 10,50%)*

EUR

EUR

1 415,40

Aprēķinātā atbalsta summa = 7415 x 30%

* % atkarībā no sociāli apdrošināmās personas VSAOI likmes

Atbalsta noteikšanas
bāze DDZ 4.ailes
kopsumma + VSAOI
Darba devēja daļa,
EUR

630,00

7 415,40
2 224,62

Atbalsta apmēra noteikšanas piemērs MUN maksātājiem - juridiskām
/fiziskām personām, IK, ZS, kuri no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma
maksā UIN vai IIN:

1.

Rādītāji
Apgrozījums (jūlijs, augusts, septembris)*

EUR

2.

Darbinieku ienākumi no mikrouzņēmuma

3.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis 25% no apgrozījuma
(jūlijs, augusts, septembris)

31

VSAOI un IIN daļa no samaksātā nodokļa (99,9%)**

12 000
12 000
3000
2999,70

4.
Atbalsta noteikšanas bāze (2.+3.1)
14999,70
4499,91
5.
Atbalsta summa (4. x 30%) (2021.g. oktobris vai novembris)
*Informācija no MUN deklarācijas (III ceturksnis)
**jāņem vērā, ka no samaksātā nodokļa summas aprēķinam izmantojama tikai
VSAOI un IIN daļa – 98,8% - 99,9%

Atbalsta apmēra noteikšanas piemērs MUN maksātājiem - juridiskām
/fiziskām personām, IK, ZS, kuri no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma
maksā UIN vai IIN un kurām ir darba ņēmēji:
1.
Rādītāji

EUR

1.

Apgrozījums (jūlijs, augusts, septembris)*

12 000

2.

Darbinieku ienākumi no mikrouzņēmuma

12 000

3.

Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis 25% no apgrozījuma
(jūlijs, augusts, septembris)

31

VSAOI un IIN daļa no samaksātā nodokļa (99,9%)**

3000
2999,70

4.
Atbalsta noteikšanas bāze (2.+3. )
14999,70
4499,91
5.
Atbalsta summa (4. x 30%) (2021.g. oktobris vai novembris)
*Informācija no MUN deklarācijas (III ceturksnis)
**jāņem vērā, ka no samaksātā nodokļa summas aprēķinam izmantojama tikai
VSAOI un IIN daļa – 98,8% - 99,9%
1

2. Par darba ņēmējiem iesniegtajā darba devēja ziņojumā norādītā
informācija

2021.gada
Jūlijs, augusts septembris

Darba ienākumi
(DDZ 4.ailes
kopsumma),
EUR

Kopā

6 000,00

Aprēķinātās VSAOI iemaksas
DDZ 5.ailes kopsumma
Darba devēja
daļa (23,59%)*

Darba ņēmēja daļa,
(DŅ daļa 10,50%)*

EUR

EUR

1 415,40

EUR
630,00

Aprēķinātā atbalsta summa = 7415 x 30%

* % atkarībā no sociāli apdrošināmās personas VSAOI likmes
Atbalsta apmērs mikrouzņēmumam, kuram ir darbinieki –
4499,91+2 224,62=6724,53 euro.

Atbalsta noteikšanas bāze
DDZ 4.ailes kopsumma +
VSAOI Darba devēja daļa,

7 415,40
2 224,62

Atbalsta apmēra noteikšanas piemērs pašnodarbinātajiem:

Rādītāji

EUR (2021.gads*)
1500
466,05

1.
2.

1. VSAOI objekts
2. Aprēķinātās VSAOI (31,07%)

3.
4.

3. VSAOI objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro
obligāto iemaksu likmi 10%
4. Aprēķinātās VSAOI (10%)

1731,01
173,10

Atbalsta noteikšanas bāze (1.+2.+3.+4.rindu kopsummas)
Atbalsta summa = 3 870,16 x 30%

3 870,16
1 161,05

*Dati no pašnodarbinātā vai darba ņēmēja 2021.g.trešā ceturkšņa
(jūlijs, augusts, septembris) ziņojumiem

Aizpildot sadaļu “Krīzes skartā uzņēmuma (saimnieciskās darbības veicēja)
kategorija”:
•
•
•

ailē “Darbinieku skaits” norāda “0” – ja nodokļu maksātājs nenodarbina darbiniekus;
ailē “Gada bilances kopsumma” norāda “0” - ja nodokļu maksātājam nav pienākuma
sagatavot gada bilanci atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam”;
ailē “komercsabiedrības kategorija” norāda komercsabiedrības kategoriju*.
Ja nav nodarbināti darbinieki, tad ailē
norāda “0”
Tie, kas nesniedz Uzņēmumu gada
pārskatu, ailē norāda “0”

Izvēloties komercsabiedrības kategoriju,
uzņēmums apliecina savu atbilstību
sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā
uzņēmuma kategorijai

* Mikro, mazā, vidējā un lielā uzņēmuma, kategorijas noteikšana atbilstoši Komisijas 2014.gada
17.jūnija Regulai (ES) Nr.651/2014:
Uzņēmuma
kategorija

Darbinieku skaits
(gada darba
vienības)

Gada kopsavilkuma
bilance

Gada
apgrozījums (€)

(€)

Mikro-uzņēmums

< 10

≤ 2 000 000

un/vai

≤ 2 000 000

Mazais
uzņēmums

< 50

≤ 10 000 000

un/vai

≤ 10 000 000

Vidējais
uzņēmums

< 250

≤ 50 000 000

un/vai

≤ 43 000 000

Lielais uzņēmums

≥ 250

> 50 000 000

> 43 000 000

MUN maksātāji un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un nav individuālais
komersants, vienmēr būs mikro (sīkie) uzņēmumi. Aizpildot aili “komercsabiedrības kategorija”
norāda, ka atbilst mikro-uzņēmuma kategorijai.

Attiecībā uz finanšu grūtībām sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības
veicējiem.
Atbalsts nepienākas, ja vienlaikus izpildās abas MK noteikumu Nr.676 17.punktā noteiktās
prasības.
‒ 2019. gada 31. decembrī jau bija nonācis grūtībās
‒ tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa
lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas
process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai
atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas
pārstrukturēšanas plāns

Ja maksātāja rīcībā ir informācija, ka nav bijis
finanšu grūtībās uz 31.12.2019.

Atbalsts pienākas, ja nodokļu maksātajam uz atbalsta piešķiršanas brīdi neizpildās MK
noteikumu Nr.676 17.punktā 2.apakšpunktā noteiktās prasības.
Tādējādi pirms iesnieguma iesniegšanas jāpārliecinās, vai nodokļu maksātājs atbilsts/neatbilst
MK noteikumu Nr.676 17.punktā 2.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Ja neatbilst, tad
iesniegumā jāapstiprina, ka nodokļu maksātājs neatbilst prasībām.

Neatbilstu, tas nozīmē, ka maksātajam uz atbalsta piešķiršanas brīdi:
-nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta,
-netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process,
-vai nav pasludināts maksātnespējas process,
-vai nav saņēmis glābšanas atbalstu un ir atmaksājis aizdevumu vai ir atsaucis
garantiju,
-vai nav saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to neattiecas
pārstrukturēšanas plāns.

