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Rīgā
Latvijas Lauku tūrisma asociācija
“Lauku ceļotājs”
asnate@celotajs.lv
Par atbildes sniegšanu

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi un iepazinusies ar Latvijas Lauku tūrisma
asociācijas “Lauku ceļotājs” 2021.gada 12.marta iesniegumu par “Par MK
676.noteikumu punkts 16.4., kas nosaka VID administrēto nodokļu nomaksu 200EUR
apmērā”, un savas kompetences ietvaros sniedz skaidrojumu par Ministru kabineta
2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes
skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (turpmāk –
Noteikumi Nr. 676).
Noteikumi Nr.676 nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes
skartajiem nodokļu maksātājiem (turpmāk – uzņēmumi) apgrozāmo līdzekļu plūsmas
krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni.
Noteikumu Nr. 676 4. punktā ir identificēti tie uzņēmumi, kas var pretendēt uz
valsts atbalstu, vienlaikus vēršam uzmanību, ka granta saņemšanai ir noteikti
ierobežojumi, t.i. kritēriji kādos gadījumos uzņēmējs nevar pretendēt uz valsts atbalstu,
šos kritērijus Valsts ieņēmu dienests (turpmāk – VID) izvērtē pieņemot lēmumu par
atbalsta piešķiršanu. Piemērojot Noteikumu Nr.676 16.4.apakšpunktu jāņem vērā
sekojošais:
 šajos noteikumos noteikto valsts atbalstu piešķir, lai pārvarētu Covid-19
infekcijas otro izplatīšanās vilnī radītās sekas. Saskaņā ar Ministru kabineta
rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 2 punktu ārkārtas
situācija valsts teritorijā tika izsludināta sākot no 2020.gada 9.novembra. Ņemot
vērā iepriekš minēto Noteikumu Nr.676 16.4.apakšpunktā minētais termiņš
“iepriekšējie seši mēneši pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas” ir 2020.gada
oktobris, septembris, augusts, jūlijs, jūnijs un maijs;
 Attiecībā uz mēnesī aprēķināto nodokļu apmēru jāņem vērā, ka vismaz 200 euro
VID administrēto nodokļu apmērs attiecas uz vidējo nodokļu aprēķinu sešu
mēnešu periodā. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka nodokļu aprēķins aktuālajā
mēnesī tiek veikts par iepriekšējā mēneša periodu, t.i. tiek vērtēta 2020.gada
maijā aprēķinātā summa (kas deklarēta jūnijā), jūnijā aprēķinātā summa (kas
deklarēta jūlijā), jūlijā aprēķinātā summa (kas deklarēta augustā), augustā
aprēķinātā summa (kas deklarēta septembrī), septembrī aprēķinātā summa (kas
deklarēta oktobrī), oktobrī aprēķinātā summa (kas deklarēta novembrī).

Vienlaikus apzinoties, ka var būt gadījumi, kad objektīvu iemeslu dēļ uzņēmums
nekvalificējas atbalstam (piemēram, gadījumā, kad uzņēmums 2020.gada attiecīgajos
mēnešos nav spēji gūt ienākumus un attiecīgi izpildīt augstāk minēto nodokļa aprēķina
summu, kā tas būtu bijis iespējams pirms Covid-19 krīzes iestāšanās pirms 2020.gada
13.marta), Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Noteikumos Nr.676, kas
paredz iekļaut nosacījumu, ļaujot uz atbalstu pretendēt uzņēmumam, ja tas sešu
iepriekšējo mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020.gada novembrī
(2020.gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī) vai 2019.gada jebkuru brīvi
izvēlētu sešu mēnešu laikā VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis vismaz
200 euro apmērā. Ja uzņēmums neizpilda kritēriju par 2020.gadu, tam tiek pārskatīti dati
par 2019.gadu, un tikai gadījumā, ja 2020.gadā un 2019.gadā sešu mēnešu laikā VID
administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķina mazāk nekā 200 euro apmērā, atbalsts tiek
atteikts. Tāpat grozījumi Noteikumos Nr.676 paredz, ka šo noteikumu 4.2.2.apakšpunktā
minētajiem uzņēmumiem VID administrētiem nodokļiem vidēji mēnesī jābūt
aprēķinātiem ne mazāk kā 200 euro apmērā jebkuru 2020.gada trīs mēnešu laikā pirms
ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020.gada novembrī, lai kvalificētos atbalstam.
Grozījumi Noteikumos Nr.676 paredz, ka uzņēmumiem, kuru iesniegumi par 2021.gadu
ir noraidīti pamatojoties uz 16.4.apakšpunktu (kas bija spēkā līdz šo Noteikumu projekta
spēkā stāšanās), ir atļauts atkārtoti pieteikties atbalstam par 2021.gadu un sniegt datus par
2019.gadu.
Minētais priekšlikums virzīts diskusijai 2021.gada 15.aprīļa Krīzes vadības grupā
uzņēmējdarbības veicināšanai ietvaros, apspriežot noteikumu projektu ar nozares
uzņēmējiem. Šobrīd notiek grozījumu saskaņošana ar nozaru ministrijām, pirms tā
iesniegšanas Ministru kabinetā apstiprināšanai. Attiecīgi lūdzam sekot aktuālajai
informācijai, ko sniedz Ekonomikas ministrija savā tīmekļvietnē vai preses paziņojumos.
Aicinām sekot aktualitātēm par atbalsta saņemšanu Ekonomikas ministrijas,
Finanšu
ministrijas un/vai Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnēs https://www.em.gov.lv/lv/jaun
umi; https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/Covid_19/; https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19,
kā arī Valsts kancelejas izveidotajā tīmekļvietnē https://covid19.gov.lv/, kur tiek
apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām un biežāk uzdotie jautājumi un
atbildes uz tiem.
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