Atbalsta par dīkstāvi un atbalsta algu subsīdijai
pieprasīšanas un kompensēšanas kārtība pašnodarbinātām
personām un patentmaksātājiem
Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes
Otrās algas nodokļu daļas vadītāja Inga Nahorska

2020. gada 8. decembrī

Atbalsts par dīkstāvi – atbalsts dīkstāvē esošu pašnodarbināto personu un
patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai
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»

Kas var pieteikties atbalstam

•
•
•
•

Kā pieteikties atbalstam

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS)

Kritēriji, lai pieteiktos atbalstam

Ieņēmumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar
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 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par
atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz iesniegumā norādīto
darbinieka kontu,
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma
iesniedzējam.

Pašnodarbinātās personas
Individuālie komersanti
Patentmaksātāji
Autoratlīdzības saņēmēji, kas nav reģistrējušies kā saimnieciskās
darbības veicēji

līdz 15.12.2020. par 2020.gada novembri
līdz 15.01.2021. par 2020.gada decembri
līdz 15.02. 2021. par 2021.gada janvāri

Atbalsta par dīkstāvi apmērs (1)

PAŠNODARBINĀTAI PERSONAI
vispārējā nodokļu maksāšanas
režīmā/
AUTORATLĪDZĪBAS SAŅĒMĒJAM,
kas nav reģistrējies kā saimnieciskās
darbības veicējs

70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai
autoratlīdzības par 2020. gada 3.ceturksni (izņemot autoru un izpildītāju saņemto
autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā
pārvaldījuma organizācijām), bet ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro par
kalendāra mēnesi

PAŠNODARBINĀTAI PERSONAI,
kas ir mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja

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

PATENTMAKSAS MAKSĀTĀJAM

400 euro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai, ja patents bija spēkā vismaz 6 mēnešus
pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas

Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam
Ja pašnodarbinātā persona atbalsta iesniegumā norāda, ka atbalsta periods ir no 2020.gada gada 9.novembra līdz
30.novembrim:
- minimālā summa dienā 11 euro (330/30) un mēnesī 242 euro (11x22);
- maksimālā summa novembrī 733.33 euro (1000/30x22)
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Atbalsta par dīkstāvi apmērs (2)

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 vai no
attiecīgās personas vidējiem ienākumiem
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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Iesniegumā par atbalsta par dīkstāvi
piešķiršanu norādāmā informācija
Pašnodarbinātā persona/patentmaksātājs iesniegumā norāda:
•

Vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru

•

Dīkstāves periodu

•

Apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ pašnodarbinātās personas vai
patentmaksātāja saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies vismaz par 20 %

•

Kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā

•

Apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona/ patentmaksātājs, nav darba nespējas
periodā

•

Apliecinājumu, ka netiek saņemts atbalsts Valsts Kultūrkapitāla fonda radošo personu
atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības
programmu ietvaros
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Pieteikums atbalstam par dīkstāvi (1)

Iesniegums atbalstam par dīkstāvi iesniedzams, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmu (EDS)

VID mājas lapā ir pieejams informatīvie materiāli par EDS dokumenta atrašanu, aizpildīšanu
un iesniegšanu – Informatīvais materiāls "Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums
atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” pašnodarbinātām un
personām, kas maksā patentmaksu"
Informācija publicēta - https://www.vid.gov.lv/lv/metodiskie-un-informativie-materiali
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Pieteikums atbalstam par dīkstāvi (2)

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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Pieteikums atbalstam par dīkstāvi (3)
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai
saņemtās autoratlīdzības, izņemot autoru
un izpildītāju saņemtās autoratlīdzības un
ienākumus, kas saņemti no autortiesību
un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma
organizācijām, konkrētajā 2020.gada
atbalsta mēnesī

Vidējie ieņēmumi no saimnieciskās
darbības vai saņemtās autoratlīdzības,
izņemot autoru un izpildītāju
saņemtās autoratlīdzības un
ienākumus, kas saņemti no
autortiesību un blakustiesību kolektīvā
pārvaldījuma organizācijām, par
faktiski nostrādātajiem mēnešiem
periodā no 2020.gada 1.augusta līdz
2020.gada 31.oktobrim

2020.gada 3.ceturkšņa vidējie
ienākumi no saimnieciskās darbības
(izņemot autoru un izpildītāju
saņemto autoratlīdzības un
ienākumus, kas saņemti no
autortiesību un blakustiesību kolektīvā
pārvaldījuma organizācijām)
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Ierobežojumi pašnodarbinātai personai atbalsta par
dīkstāvi saņemšanai

Atbalstu par dīkstāvi nepiešķir:
•

nav iesniegtas VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms
ārkārtējās situācijas

•

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

•

ir aktuāls maksātnespējas process

•

par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts

•

saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju,
jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros

•

saimnieciskā darbība reģistrēta pēc 2020. gada 1.novembra

•

Nav ienākumu, no kā aprēķināms pabalsts
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Pašnodarbinātā persona nevar iesniegt
iesniegumu atbalsta par dīkstāvi saņemšanai EDS

Ņemot vērā ierobežojumus atbalsta par dīkstāvi saņemšanai, EDS nevar iesniegt
iesniegumu, ja:

• ja atbalsta periodā nav spēkā esošs patents.
• pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc
2020.gada 1.novembra
• atbalsta periodā nav reģistrēta aktuāla saimnieciskā darbība, izņemot
autoratlīdzību saņēmējus, patentmaksātājus un IK
• nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par
pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas

• nav iesniegta DDZ/PVN deklarācija par taksācijas mēnesi (ņem vērā,
ka PVN ir par ceturksni)

Laika posmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi, pašnodarbinātajai
personai neapmaksā slimības pabalstu

Pašvaldība piešķirto pabalstu krīzes situācijā pārtrauc izmaksāt vai
nepiešķir ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā personai
izmaksāts atbalsts par dīkstāvi
Valsts ieņēmumu dienests informē attiecīgo pašvaldību
dienestus par personām, kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi
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sociālos

Piemērs (pašnodarbinātā persona un darbinieks)

Jānis ir pašnodarbinātā persona – mākslinieks, vidējie ienākumi no saimnieciskās darbības 2020.gada
3.ceturksnī 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. līdz 30. novembrim.
SIA «Skaistums» par Jāni iesniegumu iesniedz 2.decembrī, dīkstāve no 9. līdz 30. novembrim.
Jānis pats kā pašnodarbinātais iesniedz iesniegumu 12.decembrī, periods no 9. līdz 30. novembrim.
Jānis saņems:
1. Kā SIA «Smukums» darbinieks 242 euro (300 euro/92 dienas*70%*22 dienas =50.22 euro).
2. Kā SIA «Skaistums» darbinieks 491,33 euro (4600/92 dienas *70%= 35 euro. Dienas max likme
jāreizina ar 22 dienām =733.33. Tā kā Jānis jau saņēma 242, tad 733.33-242=491.33 euro).
3. Jānis kā pašnodarbinātais atbalstu nesaņems, jo kā SIA «Smukums» un SIA «Skaistums» darbinieks
jau ir saņēmis 2020.gada novembrī maksimālo pieļaujamo atbalsta apmēru 733.33 euro.
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Piemērs (autoratlīdzības saņēmēji)

Autoratlīdzības saņēmējiem 2020.gada 3.ceturkšņa vidējie ienākumi no autoratlīdzības
jānorāda iesnieguma laukā «2020.gada 3.ceturkšņa vidējie ienākumi no saimnieciskās darbības».
Autoratlīdzības saņēmējs iesniegumā pie 2020.gada 3.ceturkšņa ienākumiem nenorāda autoru un
izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā
pārvaldījuma organizācijām.
Aprēķinot dīkstāves atbalstu, netiek ņemtas vērā no autortiesību un blakustiesību kolektīvā
pārvaldījuma organizācijām saņemtās autoratlīdzības un ienākumi.
Autoratlīdzības saņēmējs iesniegumā norāda, ka vidējie ienākumi no autoratlīdzības (ieņēmumi izdevumi) 2020.gada 3.ceturksnī kopā ir 1000 euro.
Autoratlīdzības saņēmējs par periodu no 09.11.2020. līdz 30.11.2020. saņems atbalstu 513.33 euro
(1000 x 70% / 30 dienas x 22 dienas).
Autoratlīdzības saņēmēja vidējie ienākumi no autoratlīdzības (ieņēmumi - izdevumi) 2020.gada
3.ceturksnī ir 1000 euro. Autoratlīdzības saņēmējs par visu 2020.gada decembri saņems atbalstu 700
euro (1000x70%).

Piemērs (patentmaksātāji)

Patentmaksātājs var pieteikties dīkstāves pabalstam, ja:
•

atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai

•

patents ir bijis spēkā vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas
(sešu mēneši periodam pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir jābūt nepārtrauktam).

Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās
darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020.gada
augustā, septembrī un oktobrī, kuros patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk
kā par 20 %.
Atbalsta apmērs patentmaksātājam ir konstants 400 euro.
Patentmaksātājiem maksimālais atbalsta apmērs 2020.gada novembrī 293,33 euro (400/30 dienas
x22 dienas).

Atbalsta nepiešķiršana

Saņemts pašnodarbinātās personas, kura ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, iesniegums par
dīkstāves pabalsta piešķiršanu par periodu no 09.11.2020, līdz 30.11.2020. (22 dienas).
Ieņēmumi atbalsta mēnesī (2020. gada novembrī) 0,00 euro.
2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnešu vidējie ieņēmumi 0,00 euro.
Personas deklarētie vidējie ienākumi no saimnieciskās darbības 2020.gada 3.ceturksnī 0,00 euro.
VID ir iesniegta 2020.gada 3.ceturkšņa mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija ar 0 vērtībām.

Noteikumos Nr.709 noteikts, ka atbalstu par dīkstāvi pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja, 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.
Tā kā personas deklarētie 2020.gada 3.ceturkšņa vidējie ienākumi ir 0,00 euro, šādā gadījumā netiek
piemērots noteikumu nosacījums “ne mazāk kā 330 euro”, jo pašnodarbinātās personas
ieņēmumi nav samazinājušies.
Atbalsts nav piešķirams.

