
Atbalsta pasākumi
nodokļu maksātājiem 
nodokļu jomā saistībā ar 
Covid-19 izraisīto 
ārkārtējo situāciju

Informācija par pieejamo 
atbalstu nodokļu
maksātājiem

Līdz ar Covid-19 krīzes saasināšanos 
valdības visā pasaulē ievieš īstermiņa 
aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu 
sabiedrību un uzņēmumus no šīs krīzes 
ekonomiskās ietekmes. Arī Latvijas valdība 
ir pieņēmusi virkni lēmumu, ar mērķi sniegt 
atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to 
darbiniekiem. Šajā pārskatā ZAB Eversheds 
Sutherland Bitāns nodokļu prakses koman-
da ir apkopojusi informāciju par valsts 
atbalsta pasākumiem Latvijas Republikas 
nodokļu maksātājiem.

“Nodokļu brīvdienas” 

Termiņa pagarinājumam var pieteikties uzņēmumi: 
kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdz-
inot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinā-
jušies vismaz par 30 %;

kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdz-
inot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinā-
jušies par 20 %, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai 
ir ne mazāks kā 500 000 EUR;

uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne 
mazāka kā 800 EUR;

ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz
500 000 EUR.

Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc samaksas termiņa iestāšanās vai īpašā 
krīzes regulējuma spēkā stāšanās dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 
(turpmāk, “VID”) elektroniski iesniegumu, izmantojot elektroniskās 
deklarēšanās sistēmu.

Lēmums par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiks atcelts, un 
nesamaksātajai pamatparāda daļai par visu kavējuma periodu tiks aprēķināta 
nokavējuma nauda, ja nodokļu maksātājs: 

neievēro lēmumā par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu noteiktos 
termiņus;

neveic kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā nodokļu likumos noteikta-
jos termiņos;

noteiktajos termiņos neveic nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš 
pagarināts likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantā noteiktajā kārtībā;

neveic nodokļu maksājumus, attiecībā uz kuriem nodokļu administrācija ir 
pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) saimnieciskās darbības veicējiem
2020.gadā saimnieciskās darbības veicējs var nemaksāt IIN avansa maksāju-
mus no saimnieciskās darbības ienākuma. Tomēr, avansa maksājumus no 
saimnieciskās darbības maksājuma var veikt labprātīgi.

Ja līdz 2020.gada 15.martam ir veikts pirmais avansa maksājums, šo iemaksu 
var atgūt iesniedzot VID iesniegumu par nodokļa pārmaksas atgūšanu. 

Padziļinātās sadarbības programmas
dalībnieki (PSPD)

Gadījumi, kad ir paredzēts atbalsts PSPD: 
kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;

samazināti nodokļu ieņēmumi;

samazināti darba ņēmēju mēneša vidējie darbvietā gūtie ienākumi;

nodokļu revīzijas rezultātā uzrēķinātā summa pārsniedz 3% no attiecīgā gada 
nodokļu ieņēmumiem.

PSPD saņems atbalstu gadījumā, ja tas atbilst šādiem kritērijiem: 
atsevišķa administratīvo pārkāpuma sods nepārsniedz 151 EUR, bet sodu gada 
kopsumma 500 EUR;

nav atzīts par vainīgu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, vai sodāmība ir 
dzēsta;

nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākts, tiesiskās aizsardzības 
process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

nav izbeigta vai apturēta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas 
process;

amatpersonai nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus, vai sodāmība 
par pārkāpumu ir dzēsta;

nav konstatēts, ka nodokļu maksātājs vai apkalpojošais dienests ir pārkāpis 
kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu un specializēto ierīču vai 
iekārtu lietošanas vai apkalpošanas prasības;

nav sākts izslēgšanas no PVN reģistra process;

ir bijis sasniedzams juridiskajā adresē;

nav ierastu par negodprātīgu rīcību pret nodokļu saistībām;

amatpersona vai dalībnieks nav riska personu sarakstā.

Pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN)
 
Veicot nodokļu administrēšanas 
pasākumus, VID atmaksās 
apstiprināto pārmaksāto PVN 
summu īsākā termiņā, proti, jau 30 
dienas pēc PVN deklarācijas 
iesniegšanas. 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis (NĪN) 

2020.gadā pašvaldībām ir piešķirtas 
tiesības noteikt citus NĪN samaksas 
termiņus, tos pārceļot uz vēlāku 
laiku 2020.gada ietvaros. 

Akcīzes nodoklis (AN) 
 
Ārkārtas situācijas laikā ir noteikts AN 
atbrīvojums nedenaturētajam 
spirtam, iepriekš saņemot VID 
atļauju alkoholisko dzērienu iegādei. 
Papildus ir noteikti AN nodrošināju-
ma samazinājum:
100% apmērā no vienreizējā 
nodrošinājuma personām, kuras 
vēlas ievest un/vai saņemt spirtu no 
citām dalībvalstīm; 

90% apmērā no vispārējā 
nodrošinājuma personām, kuras 
veic spirta ražošanu. 

Gada pārskatu (GP) 
iesniegšana

Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likuma subjektiem un 
biedrībām, nodibinājumiem, reliģis-
kajām organizācijām ir pagarināts 
GP un konsolidēto GP iesniegšanas 
termiņš.  Gada pārskatu un 
konsolidēto gadu pārskatu likuma 
subjekti par 2019.gadu būs tiesīgi 
iesniegt GP un konsolidēto GP 3 
mēnešus vēlāk par likumā noteikto 
termiņu. Biedrības, nodibinājumi un 
reliģiskās organizācijas GP par 
2019.gadu ir tiesīgas iesniegt līdz 
2020.gada 31.jūlijam.
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