De minimis atbalsta uzskaites kārtība Latvijā
Aktuālā informācija
30/10/2018, LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Valsts atbalstu raksturojošās pazīmes

•

finansiālās palīdzības saņēmējs ir ekonomiskās aktivitātes veicējs (vai plāno veikt ekonomisko
aktivitāti)
finansiālu palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības
finanšu līdzekļiem – publiskiem līdzekļiem
finansiālu palīdzību saņēmušā komercsabiedrība iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā
nevarētu iegūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos
finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi. Atbalsts ir paredzēts
selektīvi komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības nozares vai atrašanās vietas, kā
arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī atbalsts ir paredzēts tikai konkrētai
komercsabiedrībai
finansiālā palīdzība ietekmē konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū

•

Pašvaldība – atbalsta sniedzējs vai atbalsta saņēmējs??

•
•
•
•
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Atbalsta sniedzējs
(pašvaldība)

Saimnieciskās darbības
veicējs (uzņēmējs)

Atbalsta sniedzējs
(valsts iestāde)

Saimnieciskās darbības
veicējs (pašvaldība kā
uzņēmējs)
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ES tiesību akti valsts atbalsta kontroles jomā

Sektorālie

Līgums par ES
darbību

Specifiskiem
instrumentiem

Horizontālie

Izņēmumi
Procesuālie

Sabiedriskas
nozīmes
pakalpojumi

Regula
Nr.651/2013
De minimis
regulas

ES tiesību akti komercdarbības atbalsta jomā pieejami:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
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Gadījumi ar de minimis atbalsta sniegšanu
•

Likums par nekustamā īpašuma nodokli (5.pants. Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem)

(4) Atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25
procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības
veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra
regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam
(Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. Ja minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktais de minimis atbalsta apmērs tiek
pārsniegts, pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir jāsaņem Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta
projekta atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību.

•

13.10.2015 MK noteikumi Nr. 593 «Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas
noteikumi»

62. De minimis atbalstu [..] projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, sniedz saskaņā ar Komisijas
2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis
atbalstam, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē [..] vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu
(ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības
nozarē [..].

•

Citas programmas – pašvaldību saistošie noteikumi; ES fondu programmu ietvaros sniegtais
atbalsts (sniedz, piemēram, Altum, NVA, CFLA, LIAA, LAD)
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De minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites normatīvie akti
Latvijā:
•
•
•
•

02.12.2014 MK noteikumi Nr.740 «De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un
uzskaites veidlapu paraugi»
29.09.2015 MK noteikumi Nr. 557 «De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība
lauksaimniecības nozarē»
29.09.2015 MK noteikumi Nr. 558 «De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība
zvejniecības un akvakultūras nozarē»
02.12.2014 MK noteikumi Nr.741 «De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība
komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un
uzskaites veidlapu paraugi»

ES līmenī:
•
•
•
•

Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.
panta piemērošanu de minimis atbalstam
Komisijas Regula (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.
panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
Komisijas Regula (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.
panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē
Komisijas Regula (ES) Nr. 360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.
panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus
ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
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De minimis atbalsta piemērošana un nosacījumi
•

De minimis atbalsts = vienam vienotam uzņēmumam noteiktā laikposmā piešķirts atbalsts, kas
nepārsniedz noteiktu robežlielumu trīs fiskālo gadu periodā. Robežlielumi, ko viena dalībvalsts
var piešķirt:
–

–
–

•

•
•

•
•

lauksaimniecības nozarē (Komisijas regula Nr.1408/2013) kopējais de minimis atbalsts nedrīkst
pārsniegt 15 000 eiro;
zvejniecības un akvakultūras nozarē (Komisijas regula Nr.717/2014) kopējais de minimis atbalsts
nedrīkst pārsniegt 30 000 eiro;
pārējās nozarēs (Komisijas regula Nr.1407/2013) kopējais de minimis atbalsts nedrīkst pārsniegt
200 000 eiro (kravu komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumiem 100 000 euro).

Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem (Komisijas regula Nr. 360/2012)
kopējais de minimis atbalsts ekonomiskās vienības līmenī trīs fiskālo gadu periodā nedrīkst
pārsniegt 500 000 eiro.
Neattiecas paziņošanas procedūra, ko paredz LESD 108.panta 3.punkts
Ja uzņēmums darbojas vairākās nozarēs (zvejniecības un akvakultūras vai lauksaimniecības
nozarēs un kādā no attiecināmām nozarēm saskaņā ar Regulu Nr.1407.2013), tad atbalstu var
sniegt ar nosacījumu, ka uzņēmumā tiek nodrošināta šo darbību vai līdzekļu nošķiršana un
darbības izslēgtajās nozares negūst labumu
Datus par de minimis atbalstu glabā 10 gadus
Regulas paredz alternatīvas – deklarāciju formas vai centrāls reģistrs
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Mērķis: de minimis centrālā reģistra izstrāde
10.08.2015: Izvērtējums par informācijas sistēmas iespējamu izveidi Latvijā de minimis
atbalsta uzskaitei.
Secina, ka:
•
Latvijā šobrīd darbojas deklarāciju sistēma, kas atbilst ES regulējumam
•
atbalsta uzskaite Latvijā notiek katras atbalsta sniedzējas institūcijas ietvaros
•
lietderīgi Latvijā izveidot elektronisku centrālā reģistra sistēmu atbalsta uzskaitei, kas sniegts,
piemērojot visas četras ES regulas

13.03.2017: uzsākta ERAF projekta īstenošana. Projekta termiņš 36 mēneši.
Projekta rezultāti: elektroniskas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde. Tajā būs pieejama
informācija par visu Latvijā piešķirto de minimis atbalstu visu de minimis regulu ietvaros un attiecībā uz
visiem atbalsta sniedzējiem

31.01.2018: noslēgts līgums ar SIA “EUROSCREEN” kā sistēmas izstrādātājiem
Norit aktīvs de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrādes darbs
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De minimis centrālā reģistra izstrādes laika grafiks
Šodiena

2018-06 – 2018-12
Normatīvā akta izstrāde
de minimis atbalsta uzskaitei

2017-04
Viedokļu apmaiņa
ar IS lietotājiem

2018-07 – 2019-I ceturksnis
Potenciālo IS lietotāju iesaiste IS
izstrādē/testēšanā

2018

2017

2019
2018-03
Pirmā sprinta nodošana

2017-03
Projekta
uzsākšana

2017-09 – 201801 Iepirkums par
IS izstrādi un
ieviešanu,
uzturēšanu un
izmaiņu veikšanu

2018-04
Otrā sprinta nodošana
2018-05
Trešā sprinta nodošana
2018-06
Ceturtā sprinta nodošana
2018-07
Piektā sprinta nodošana

2018-01
Līgums ar IS
izstrādātāju
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2019-06
IS lietošanas uzsākšana (+3
gadu pārejas periods)

2020

2019-I ceturksnis
IS akcepttestēšana,
IS ieviešana
produkcijas vidē

2020-03
Projekta
pabeigšana

2018-I ceturksnis
Nodošanas – pieņemšanas
akta parakstīšana

2018-08
Sestā sprinta nodošana
2018-09
Septītā sprinta nodošana
2018-10
Astotā sprinta nodošana

…pagarinājums

8

Pašvaldību iesaiste centrālā reģistra izstrādē
•

FM uzaicinājums atbalsta sniedzējiem sniegt viedokli par līdzšinējo pieredzi de minimis
atbalsta sniegšanā atsevišķos sistēmas izstrādei būtiskos jautājumos (2017.gada marts)

•

FM uzaicinājums atbalsta sniedzējiem piedalīties sistēmas – centrālā reģistra izstrādē
testējot; kopš piektā sprinta (2018.gada jūlijs) atbalsta sniedzēji iesaistās nodevumu
testēšanā un sniedz komentārus

•

Iesaistīšanās akcepttestēšanā (plānota 2019.gada sākumā)
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De minimis atbalsta lietotāju lomas un tiesības

•

atbalsta sniedzējs –
atbalsta programmu ievadītājs

•

atbalsta pretendents

Sagatavo veidlapu sistēmā

•

atbalsta sniedzējs –
datu ievadītājs
atbalsta sniedzējs –
datu apstiprinātājs

Pārbauda veidlapā ietverto informāciju

•

•

Ievada informāciju par atbalsta programmām
(vēsturiskajām un jaunajām)

Rezervē/reģistrē de minimis atbalstu

Iespēja – vēsturisko datu imports (excel)
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De minimis atbalsta uzskaites kārtība
Deklarāciju formas
•

Atbalsta pretendents, piesakoties de minimis atbalstam, atbalsta
sniedzējam iesniedz aizpildītu uzskaites veidlapu (MK noteikumu
1.pielikums)

•

Veidlapā norāda ziņas par trīs fiskālo gadu periodā saņemto
jebkādu de minimis atbalstu, kā arī datus par citu pretendentam
piešķirto valsts atbalstu iepriekšējo trīs fiskālo gadu periodā, kas
sniegts tām pašām attiecināmajām izmaksām. Papildus norāda
ziņas par atbilstību vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai,
ziņas par to, vai pēdējo trīs fiskālo gadu laikā atbalsta pretendents
ir sadalījies, apvienots vai iegādāts

Centrāls reģistrs
•

Atbalsta pretendents, pirms pieteikties de minimis atbalstam,
aizpilda veidlapu de minimis atbalsta uzskaites sistēmā.

•

Veidlapā norāda informāciju par tā atbilstību viena vienota
uzņēmuma definīcijai, ziņas par to, vai pēdējo trīs fiskālo gadu
laikā atbalsta pretendents ir sadalījies, apvienots vai iegādāts,
informāciju par atbalsta kumulāciju. Līdz 30.06.2019 (pārejas
periods) veidlapā norāda arī ziņas par trīs fiskālo gadu periodā
saņemto jebkādu de minimis atbalstu

•

Atbalsta pretendents, piesakoties de minimis atbalstam, atbalsta
sniedzējam sniedz informāciju, ka de minimis atbalsta uzskaites
sistēmā ir aizpildīta veidlapa

•

Atbalsta sniedzējs, izvērtējot atbalsta pretendenta pieteikumu de
minimis atbalstam, ņem vērā visas tā sniegtās ziņas. Ja atbalsta
sniedzējs konstatē, ka saskaņā ar de minimis atbalsta pretedenta
iesniegto informāciju plānotais atbalsts nepārsniegs noteikto de
minimis atbalsta robežlielumu (200 000 euro) vai noteiktajā
atbalsta kumulēšanas gadījumā nepārsniegs attiecīgo maksimālo
atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, tas pieņem lēmumu par de
minimis atbalsta sniegšanu.

•

Atbalsta sniedzējs, izvērtējot atbalsta pretendenta pieteikumu de
minimis atbalstam, ņem vērā tā sniegtās ziņas. Ja atbalsta
sniedzējs konstatē, ka saskaņā ar de minimis atbalsta pretedenta
iesniegto informāciju plānotais atbalsts nepārsniegs noteikto de
minimis atbalsta robežlielumu (200 000 euro) vai noteiktajā
atbalsta kumulēšanas gadījumā nepārsniegs attiecīgo maksimālo
atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, tas pieņem lēmumu par de
minimis atbalsta sniegšanu.

•

Pozitīva lēmuma gadījumā atbalsta sniedzējs izsniedz atbalsta
pretendentam aizpildītu uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta
piešķiršanu (MK noteikumu 2.pielikums), kurā norāda informāciju
par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos
divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu, kā arī ar
attiecīgo lēmumu piešķiramo jauno de minimis atbalstu

•

Var rezervēt atbalstu (gadījumā, ka izvērtēšana aizņem ilgu laiku),
bet var uzreiz pēc veidlapas izvērtēšanas veikt atbalsta
reģistrēšanu sistēmā

•

Pozitīva lēmuma gadījumā atbalsta sniedzējs informāciju par
pieņemto lēmumu piešķirt jaunu de minimis atbalstu ievada de
minimis atbalsta uzskaites sistēmā 1 darba dienas laikā 11
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Papildus informācijas avoti
• Papildus informācija FM mājas lapā:
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/
• Informācija FM mājas lapā:
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/normativie_akti/es_normativie
_akti/de_minimis_regula/48906-de-minimis-regula
• ROKASGRĀMATA de minimis atbalsta piešķiršanai
http://www.fm.gov.lv/files/komerdarbbasatbalsta/ROKASGRAMATA%20de%20minmis%20atbalsta
%20pieskirsanai.pdf
• Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/vispariga_informacija/biezak_
uzdotie_jautajumi_un_atbildes/
• Kontaktinformācija:
FM Komercdarbības atbalsta kontroles departaments
Dace Berkolde, direktore, Dace.Berkolde@fm.gov.lv, 67095 621
Edīte Bērziņa, direktores vietniece, Edite.Berzina@fm.gov.lv, 67083 891
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