Informācija par Latvijas uzņēmumiem
paredzētajiem atbalsta pasākumiem sakarā ar
COVID-19 izplatību
2020.gada 22.martā stājās spēkā
likumu “Par valsts apdraudējuma un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” (COVID-19 Likums),
kura mērķis ir mazināt Covid-19
ietekmi uz uzņēmējdarbību.
Likums primāri attiecas uz krīzes
skartajām nozarēm, kurām sakarā ar
COVID-19
izplatību
ir
būtiski
pasliktinājusies finanšu situācija.
Krīzes skartās nozares vēl tiek

apzinātas un, visticamāk, tiks
izziņotas šīs nedēļas laikā. Tāpat
vēršam uzmanību, ka nodokļu
samaksas termiņa pagarinājuma,
nomas maksas samazinājuma un
dīkstāves pabalsta izmaksas kārtība
tiks noteikta ar Ministru Kabineta
noteikumiem, kas tiek izstrādāti.
Zemāk apkopoti galvenie COVID-19
Likumā
iestrādātie
palīdzības
mehānismi
krīzes
skartajām
nozarēm.

1. Galvenie atbalsta pasākumi nodokļu jomā
“Nodokļu brīvdienas”. Krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājam ir tiesības
pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam. Nokavētajiem nodokļu
maksājumiem netiek aprēķināta nokavējuma nauda. Tāpat arī uzņēmējiem
nokavēto nodokļu maksājumu būs iespējams atlikt uz laiku līdz trīs gadiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Iespēja neveikt IIN maksājumus no
saimnieciskās darbības ienākumiem ir attiecināma uz avansa maksājumiem sākot
no 2020.gada 1.janvāra, kurus līdz ar Likumprojekta stāšanos spēkā varēs veikt
labprātīgi.
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Paredzēts, ka Valsts ieņēmumu dienests
(VID), veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, pārmaksāto PVN summu
atmaksās īsākā termiņā, proti, jau 30 dienas pēc PVN deklarācijas iesniegšanas.
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). Papildu 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 nodrošinājuma samazinājums 100% apmērā
no vienreizējā nodrošinājuma tādām personām, kuras vēlas ievest un/vai
saņemt spirtu no citām dalībvalstīm un 90% apmērā no vispārējā
nodrošinājuma tādām personām, kuras veic spirta ražošanu. Papildus ir
atļauts realizēt akcīzes preces, izmantojot distances līgumu, kas gan
neattiecas uz tabakas izstrādājumos un elektroniskajās cigaretēs izmantojamajiem
šķidrumiem.
Gada pārskati (GP) un konsolidētie GP. 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.

2. Finansējuma saņemšanas iespējas
Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” krīzes skartajiem
uzņēmumiem sniegs kredītu garantijas un aizdevumus krīzes risinājumiem.
Nosacījumi, lai saimnieciskās darbības veicējs (SDV) saņemtu garantiju:
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atbilst sīka, maza, vidēja, liela SDV kategorijai;
nepieciešama šādiem finanšu pakalpojumiem:
• aizdevums investīciju veikšanai;
• aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, t. sk. kredītlimiti
(kredītlīnijas un overdrafti),
• finanšu līzings, finanšu līzinga limiti.
nav nonācis finanšu grūtībās pirms 2019.gada 31.decembra;
garantija sedz līdz 50% no neatmaksātās finansējuma pamatsummas;
garantijas maksimālā summa ir līdz 5 miljoniem eiro vienam SDV un ar to
saistīto personu grupai;
garantijas maksimālais termiņš ir līdz 2 gadiem;
kredītiestādei ir jāatliek pamatsummas maksājumi līdz 2 gadiem.

Nosacījumi, lai SDV saņemtu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu:
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atbilst sīka, maza, vidēja, liela SDV kategorijai;
procentu likmi nosakot atbilstoši SDV riska profilam;
nav nonācis finanšu grūtībās pirms 2019.gada 31.decembra;
maksimālā summa ir līdz 1 miljoniem eiro vienam SDV un ar to saistīto
personu grupai;
atmaksas termiņš līdz 3 gadiem;
atmaksu var atlikt līdz 12 mēnešiem;
būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības.

3. Atbrīvojums no nomas maksas
Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas
uz noteiktu laiku pilnībā atbrīvos vai samazinās nomas maksu krīzes skarto
nozaru komersantiem. Tāpat minētie subjekti varēs nepiemērot kavējuma
procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā. Iepriekšminētais gan
neattieksies uz patērētāju pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju,
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

4. Darba devējam piemērotie atvieglojumi
Dīkstāves pabalsts. Darba ņēmējiem, kuri strādā COVID-19 izraisītās krīzes
skartajās nozarēs, tiks izmaksāts dīkstāves pabalsts. Pabalsta apjoms būs
maksimāli 700 eiro kalendārā mēnesī vai līdz 75% no iepriekšējo sešu
mēnešu vidējas atlīdzības apmēra, un tas netiks aplikts ar IIN un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Dīkstāves pabalsta izmaksa tiks
pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā komersants pieņem darbā jaunus darbiniekus.

5. Ierobežojumi azartspēļu jomā
Ārkārtas situācijas laikā ir aizliegts organizēt azartspēles un izlozes. Ir
apturētas visas azartspēļu organizēšanas licences gan fiziskajām azartspēļu
organizēšanas vietām, gan interaktīvajā vidē esošajām un/vai izmantojot
elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību. Šis aizliegums nav attiecināms
vienīgi uz interaktīvajām azartspēlēm, skaitļu izlozēm un momentloterijām.

6. Termiņu pagarinājums saistību izpildes pasākumiem
Komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmēji paziņojumu par komercķīlas izlietošanu
var apstrīdēt tiesā arī gadījumā, kad ārkārtēji apstākļi liedz komercķīlas izlietošanu.
Pagarināti termiņi ar Komercķīlu saistītām darbībām:
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komercķīlu reģistra turētājs turpmāk pieņems lēmumu par komercķīlas
izlietošanu 60 dienu laikā;
tiesa, lemjot par sprieduma labprātīgas izpildes termiņu, varēs to noteikt
ne garāku par 60 dienām, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms
nekavējoties;
pieteikumu par saistību bezstrīda piespiedu izpildīšanu varēs iesniegt
tikai tad, ja pierādījums par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam ir
izsniegts ne agrāk kā 60 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas;
paziņojumā par parāda atgūšanu jānorāda termiņš iebildumu
izteikšanai, kas nav īsāks par 60 dienām no paziņojuma saņemšanas
dienas;
notariālo aktu varēs iesniegt zvērinātam notāram nodošanai piespiedu
izpildei ne agrāk kā 60 dienas no saistības izpildes termiņa iestāšanās
dienas.

7. Maksātnespējas procesa pieteikšanas aizliegums
Līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem ir aizliegts iesniegt juridiskās
personas maksātnespējas procesa pieteikumu, pastāvot kādai no
Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām
juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:
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nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu;
SIA vai AS nav nokārtojis parādsaistības, kuras pārsniedz 4268 eiro;
citas juridiskas personas, izņemot AS un SIA, nav nokārtojušas
parādsaistības, kuras pārsniedz 2134 eiro;
darba devējs nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu,
kaitējuma atlīdzību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
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