Patentmaksas termiņa pagarināšana bez
maksas sakarā ar Covid-19 izplatību
2020. gada 30. jūnijā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada
16. janvāra noteikumos Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās
personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”,
kas 2020. gada 2. jūlijā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 125
(2020/125.2).
Paredzēta iespēja pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas
piemērošanas termiņu par trīs kalendāra mēnešiem:
✓ ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā samaksāta
par sešiem kalendāra mēnešiem, kuri iekrīt laika periodā no
2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam;
✓ ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā samaksāta
par vienu gadu.

Ja vēlies pagarināt patentmaksas vai samazinātās
patentmaksas piemērošanas termiņu,
iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā brīvā formā, informējot par vēlmi
pagarināt patentmaksas termiņu un apliecinot, ka laika periodā no 2020. gada
12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam nav gūti ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegumu var iesniegt:
• sadaļā “Dokumenti” -> Sagatavot dokumentu no veidlapas -> Informācija Valsts
ieņēmumu dienestam
vai
• sadaļā “Sarakste ar VID” -> Rakstīt jaunu vēstuli -> kategorija “Paziņojums VID”.
Iesnieguma teksta piemērs
Lūdzu pagarināt patentmaksas termiņu. Ar šo iesniegumu apliecinu, ka laikā no
š.g. 12. marta līdz 9. jūnijam ieņēmumi no saimnieciskās darbības nav gūti.
Jānis

Patentmaksas termiņš netiks pagarināts
•

Ja patentmaksa ir samaksāta par vienu vai trīs mēnešiem.
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• Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par sešiem
mēnešiem, kuri neiekrīt laika periodā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā
situācija.
Pagarinātais patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas
termiņš neveidos apdrošināšanas stāžu, jo šajā laikā faktiski nav veiktas valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
1. piemērs
Sandis samaksāja patentmaksu par vienu kalendāra gadu no 2020. gada 1. janvāra
līdz 2020. gada 31. decembrim. 2020. gada 5. jūlijā Sandis iesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā iesniegumu par patentmaksas piemērošanas termiņa pagarinājumu. Valsts
ieņēmumu dienests pagarina patentmaksas darbības periodu par trīs kalendāra
mēnešiem līdz 2021. gada 31. martam bez papildu maksājuma.
2. piemērs
Aija samaksāja samazināto patentmaksu par sešiem mēnešiem no 2020. gada
1. februāra līdz 2020. gada 30. jūlijam. Aija bija plānojusi piedalīties gadatirgū, kas
saistībā ar ārkārtējo situāciju ir pārcelts uz septembri. Aija iesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā iesniegumu par samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņa
pagarinājumu, Valsts ieņēmumu dienests pagarinās samazinātās patentmaksas
darbības periodu par trīs kalendāra mēnešiem līdz 2020. gada 30. oktobrim bez
papildu maksājuma.
3. piemērs
Edgars samaksāja patentmaksu par trīs kalendāra mēnešiem no 2020. gada
1. februāra līdz 2020. gada 30. aprīlim. 2020. gada 29. jūnijā Edgars iesniedz Valsts
ieņēmumu dienestā iesniegumu par patentmaksas piemērošanas termiņa
pagarinājumu. Valsts ieņēmumu dienests nepagarina patentmaksas darbības periodu
par trīs kalendāra mēnešiem, jo patentmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāra
gadu vai sešiem mēnešiem.
4. piemērs
Baiba 2020. gada 1. jūlijā samaksāja patentmaksu par sešiem mēnešiem – no
2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim. 2020. gada 10. jūlijā Baiba
iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par patentmaksas piemērošanas
termiņa pagarinājumu. Valsts ieņēmumu dienests nepagarina patentmaksas darbības
periodu par trīs kalendāra mēnešiem, jo patentmaksas piemērošanas termiņš neiekrīt
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada
9. jūnijam.
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