Biežāk uzdotie jautājumi saistība ar nodokļu atvieglojumu
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās (03.01.2020)
l. jautājums:
Ko darīt situācijā, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktajā ieguldījumu termiņā
(saskaņā ar likuma Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās
zonās (turpmāk - Likums) 5.1 panta otrās daļas 3.punktā noteikto) ieguldījumi ir tikuši
veikti, bet maksājums par ieguldījumiem vēl nav ticis veikts?
Vai šādā gadījumā veiktie ieguldījumi kvalificēsies kā atbilstoši Likumam un šiem
ieguldījumiem varēs piemērot Likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus?

1.atbilde:
Gada pārskatu likuma 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka peļņas vai zaudējumu
aprēķinā jāietver ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no
maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas jāsaskaņo
ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos. Tātad, neatkarīgi no tā, ka nodokļu
maksātājs nav veicis maksājumu par iegādātajiem un saņemtajiem materiāliem, ir
uzskatāms, ka ieguldījums ir veikts, ja ir noformēti attiecīgi grāmatvedības dokumenti par
darbu veikšanu (piemēram, pieņemšanas nodošanas akts par attiecīga objekta pabeigšanu).
Savukārt attiecībā uz paša maksājuma veikšanu, kas veikts pēc materiālu saņemšanas ir
jāvērtē atbilstoši civillikuma normām (piemēram, vai pēc ekonomiskās būtības parādu var
uzskatīt par aizdevumu). Arī no komercdarbības atbalsta kontroles viedokļa būtisks ir
ieguldījumu veikšanas fakts neatkarīgi no maksājuma veikšanas brīža. Līdz ar to, lai
ieguldījums varētu tikt uzskatīts kā veikts Līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktajā
ieguldījumu termiņā, kapitālsabiedrībai ir jāsniedz brīvostas/ zonas pārvaldei
pierādījumus brīdī, kad noslēdzas līguma par ieguldījumu veikšanu termiņš, kas apliecina
ieguldījumu veikšanas faktu. Kā pierādījums varētu tikt atzīts noslēgts pieņemšanasnodošanas akts, kurā sniegts detāls veikto ieguldījumu atšifrējums/uzskaitījums.
Ieguldījumus kā attiecināmus atbalsta saņemšanai nodokļu atvieglojumu veidā iekļauj
tikai par to gadu, kurā ieguldījumi iegrāmatoti un iekļauti bilancē.

2. jautājums:
Saskaņā ar Likuma 5.1 panta otrās daļas 3.punktu līgumā par ieguldījumu veikšanu
iekļautie ieguldījumi veicami piecu gadu laikā nu līguma slēgšanas dienas.
Kas notiek, ja kapitālsabiedrība nav varējusi veikt investīcijas objektīvu, no tās
neatkarīgu iemeslu dēļ, Piem., izmaiņas teritorijas plānojumā, būvatļaujas saņemšanas
aizkavēšanās, u.tml., kā rezultātā ieguldījumu velšana saskaņā ar noslēgto līgumu nav
bijusi iespējama/ ir aizkavēta?
2.atbilde:
Zonas/ brīvostas pārvaldei katrs gadījums ir vērtējams individuāli. Nedrīkst izveidoties
situācija, kad līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanas brīdī jau bija zināms, ka
ieguldījumu sākšana ir iespējama ne agrāk, kā piemēram, pēc diviem gadiem no līguma
slēgšanas brīža. Piemēram, zonas/ brīvostas pārvalde 2014.gada 12.jūnijā noslēgusi
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līgumu par ieguldījumu veikšanu, bet jau līguma slēgšanas brīdī ir zināms, ka ieguldījumu
veikšanu var uzsākt tikai 2016.gadā, un līgums par ieguldījumu veikšanu priekšlaicīgi ir
noslēgts tikai tāpēc, lai līgumā par ieguldījumu veikšanu iekļautajiem ieguldījumiem
piemērotu augstāku maksimālo atbalsta procentu, salīdzinot ar to, kāds būtu nosakāms
vēlākā līguma slēgšanas brīdī [Piezīme. Lielām kapitālsabiedrībām ieguldījumiem
piemērojamais maksimālais procenta apmērs līdz 2014.gada 30.jūnijam bija 50 procenti,
savukārt, no 2014.gada 1.jūlija ir 35 procenti].
Nepieciešamības gadījumā zonas/ brīvostas pārvalde var vērsties Finanšu ministrijā ar
lūgumu sniegt viedokli, vai Likuma 5.1 panta otrās daļas 3.punktā iekļautā prasība
konkrētās kapitālsabiedrības gadījumā ir/ nav ievērota.
3.jautajums:
Vai iespējams grozīt līgumu par ieguldījumu veikšanu un pagarināt sākotnēji
līgumā noteikto ieguldījumu veikšanas termiņu?
3.atbilde:
Saskaņā ar Likuma 5.1 panta otrās daļas 3.punktā noteikto ieguldījumu veikšanas
maksimālais termiņš nedrīkst pārsniegt piecus gadus no līguma par ieguldījumu veikšanu
slēgšanas.
Ja, piemēram, ieguldījumu īstenošanas termiņš sākotnēji līgumā bija noteikts divi gadi, tad
ir iespējams veikt grozījumus līgumā un pagarināt ieguldījumu veikšanas termiņu,
nepārsniedzot maksimāli 5 gadus. Savukārt, ja ieguldījumu īstenošanas termiņš jau
sākotnēji bija noteikts pieci gadi, tā termiņu nevar pagarināt un par ieguldījumiem, kas
veikti pēc piecu gadu termiņa beigām, nevar saņemt atbalstu Likuma ietvaros.
4.jautājums:
Apstiprinātā ieguldījumu plānā 2013.-2016.gadam ir iekļauts Projekts ar
īstenošanas termiņu līdz 2015.gadam. 2015.gada janvārī ir zināms, ka ieguldījumu
projekta vērtība būs lielāka nekā noteikts līgumā.
Vai par faktisko ieguldījumu summas palielinājumu vai pretendēt uz tiešo nodokļu
atvieglojumiem saskaņā ar Likumu?

-

4.atbilde:
Nav iespējams palielināt piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu maksimālo
atbalsta apmēru, jo:
Neizpildīsies atbalsta stimulējošās ietekmes kritērijs,
Ja atbalsts kombinēts ar citu ieguldījumu atbalstu, var būt problēmas ar maksimālā atbalsta
procenta ievērošanu.
Sadārdzinājumu vai papildus veiktos ieguldījumus kapitālsabiedrība sedz pati bez papildu
atbalsta saņemšanas.
5.jautājums:
Vai iespējams veikt grozījumus līgumā par ieguldījumu veikšanu un iekļaut
papildus jaunus ieguldījumus, kas sākotnējā ieguldījumu projektā nebija paredzēti?
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5.atbilde:
Papildu ieguldījumi kvalificēsies kā jauns ieguldījumu projekts. Lai par papildu
ieguldījumiem saņemtu Likumā noteikto atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā, jāievēro
Likuma 5.1 pantā noteiktais, t.i., ka ieguldījumu veikšana ir uzsākta tikai pēc
nepieciešamās informācijas iesniegšanas zonas/ brīvostas pārvaldē līguma slēgšanai, pēc
līguma par ieguldījumu veikšanu noslēgšanas un pēc tā spēkā stāšanās.
6.jautājums:
Kapitālsabiedrībai ir noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu zonas/brīvostas
teritorijā, piemēram, periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam. Pirms līguma slēgšanas
kapitālsabiedrība ir deklarējusi savu atbilstību mazās (sīkās) vai vidējais
komercsabiedrības statusam.
Vai kapitālsabiedrībai ir atkāroti jāaizpilda deklarācija, nosakot; savu statusu (maza,
vidēja vai liela kapitālsabiedrība), ja kapitālsabiedrība vēlas noslēgt jaunu līgumu par
ieguldījumu veikšanu 2015.gadā?
6.atbilde:
Pirms katra līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanas kapitālsabiedrībai ir jādeklarē
savu atbilstību mazās (sīkās) vai vidējās kapitālsabiedrības (turpmāk - MVK) statusam,
lai pretendētu uz MVK papildu bonusiem [MVK piemērojamie bonusi laika periodā
2003.-2006. gads +15 procenti un laika periodā 2007-2020.gads +20 procenti vai +10
procenti, ko piemēro papildus bāzes maksimālajam atbalsta procentam lielām
kapitālsabiedrībām].
7.jautājums:
Likuma 5.panta piektā daļa nosaka, ka: “Ja kapitālsabiedrība darbojas gan šā panta
ceturtajā daļā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, zonas pārvalde vai brīvostas
pārvalde piešķir atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, ja kapitālsabiedrība
skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu
darbības nozaru finanšu plūsmas ieguldījumu veikšanas laikā un visā nodokļu
atvieglojumu piemērošanas periodā, līdz sasniegts piemērojamais maksimālais tiešo
nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.”.
Kādas darbības ir jāveic kapitālsabiedrībām, lai izpildītu šo Likuma nosacījumu?
7.atbilde:
Kapitālsabiedrībai savā grāmatvedībā atsevišķi jāuzskaita katras konkrētās saimnieciskās
darbības nozares ienākumus un izdevumus un ar tām saistītās tiešās un netiešās izmaksas.
8.jautājums:
Likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka transporta nozares kapitālsabiedrības
un transporta infrastruktūru kā neatbalstāmās nozares, t.i., šādu nozaru
kapitālsabiedrības nevar saņemt atļauju tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanai
saskaņā ar Likumu.
Vai, piemēram, kapitālsabiedrība, kurai pieder naftas terminālis un tā sniedz stividora
pakalpojumus, vai arī kapitālsabiedrība, kura nodarbojas ar transporta ekspedīciju, ir
pakļauta Likumā noteiktajiem nozaru ierobežojumiem?
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8.atbilde:
Likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka transporta nozares ierobežojumus, kas
izriet no Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu
(turpmāk - Komisijas Regula Nr.651/2014), 13.panta a) apakšpunkta un atbilst šīs
Regulas 2.panta 45.apakšpunktā sniegtajam “transporta nozares” definējumam. Saskaņā
ar Komisijas Regulas Nr.651/2014 2.panta 45.apakšpunktu transporta nozare aptver
šādas darbības saskaņā ar NACE 2.red. [Piezīme: NACE 2.red. ir Saimniecisko darbību
statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2.redakcija (Statistical Classification of
Economic Activities in the European Community, Revision 2)] :
H Transports un uzglabāšana
49
Sauszemes transports un cauruļvadu transports
49.1
Pasažieru dzelzceļa transports
49.10 Pasažieru dzelzceļa transports
49.2
Kravu dzelzceļa transports
49.20 Kravu dzelzceļa transports
49.3
Pārējais pasažieru sauszemes transports
49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
49.4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
50
Ūdens transports
51
Gaisa transports
51.1
Pasažieru aviopārvadājumi
51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
51.2
Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports
51.21 Kravu aviopārvadājumi
Sīkākus aprakstus lūdzam skatīt Centrālās statistikas pārvaldes mājās lapas vietnē:
http://www.csb.gov.lv/node/29900/list
9.jautajums:
Lūdzam skaidrot Likuma 5.1 panta otrās daļas 8.punkta normas izpildi un
piemērošanu.
9.atbilde:
Saskaņā ar Likumu zonas kapitālsabiedrība/ licencēta kapitālsabiedrība ir tiesīga saņemt
atbalstu, kas izpaužas kā 80 procenti uzņēmuma ienākuma nodokļa (UN) atlaide no
aprēķinātās nodokļa summas (Likuma 7.panta pirmā daļa) un 80 procenti nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) atlaide no aprēķinātās nodokļa summas (Likuma 6.panta pirmā
daļa). Pašvaldība var papildus noteikt 20 procentus nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
no aprēķinātās nodokļa summas (Likuma 6.panta otrā daļa), tādējādi nekustamā īpašuma
nodokļa atlaide var sasniegt pat 100 procentus no aprēķinātās nodokļa summas.
Vienlaikus jānorāda, ka kopējā atlaižu summa nedrīkst pārsniegt summu, kas pieļaujama
saskaņā ar piemērojamo atbalsta intensitāti.
Piemērs:
Aprēķinātā NĪN ∑ 2014. gadam = 5 000 €
Aprēķinātā UIN ∑ 2015.gadam = 15 000 €

Aprēķinātā NĪN atlaides ∑ 80% apmērā = 4 000 €
Aprēķinātā UIN atlaides ∑ 80% apmērā = 12 000 €
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Kopā aprēķinātā tiešo nodokļu atlaižu ∑ = 16 000 €
Plānota ieguldījumu ∑ 2014.-2018. gadam =
500 000 €
Piemērojamais atbalsta % = 35%
Aprēķinātā piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu
∑ = 175 000 €

Līgumā par ieguldījumu veikšanu ir svarīgi norādīt ieguldījumu apjomu, maksimāli
piemērojamo intensitāti un uzņēmuma ienākuma nodokli un nekustamā īpašuma
nodokļa maksimāli piemērojamo apmēru kopā (Likuma 5.1 panta otrās daļas 2.punkts,
4.punkts un 6.punkts).
10.jautājums:
Saskaņā ar Likuma 5.1 panta otrās daļas 6.punktu līgumā par ieguldījumu veikšanu ir
fiksējama maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa līgumā
paredzētajiem ieguldījumiem.
Kas notiek situācijā, ja līgumā par ieguldījumu veikšanu noteikto maksimālo atbalsta
apmēru, ko kapitālsabiedrība varētu saņemt tiešo nodokļu atlaižu veidā, ir iespējams
sasniegt jau pirmajā līguma darbības (ieguldījumu veikšanas) gadā, bet ieguldījumi
saskaņā ar noslēgto līgumu vēl nav veikti pilnā apjomā?
10.atbilde:
Tiešo nodokļu atlaidi taksācijas periodā piemēro tikai par taksācijas periodā (ieskaitot),
par kuru tiek veikts nodokļu maksājumu aprēķins, faktiski veiktajiem (uzkrātajiem)
ieguldījumiem.
11.jautājums:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma (turpmāk - LSEZ likuma) 24.pantā ir
noteikts, ka “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, slēdzot līgumus ar
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas komercsabiedrībām, līgumos jāiekļauj šādi terminēti nosacījumi
attiecībā uz: 1) ieguldījumu veidiem un summām; 2) darba vietu skaitu; 3) moderno
tehnoloģiju ieviešanu; 4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai
kravu apgrozījumu.”. Savukārt, Likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā ir noteikts, ka
“zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi — tie
zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, kā ari zonas pārvaldes vai
brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (ēkas,
būves, iekārtas un tehnika) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai
un tehnoloģiju apgūšanai), kuri atbilst šādiem nosacījumiem: [.. ]”.
Vai tā kā Likuma redakcija ar pēdējiem veiktajiem grozījumiem ir spēkā no
01.09.2014., bet LSEZ likuma redakcija no 01.01.2014., tad būtu jāvadās no
ieguldījumu definīcijās, kas atrunāta pēdējos veiktajos grozījumos Likumā, t.i.,
turpmāk slēdzamajos līgumos “modernā tehnoloģija” ir jāaizstāj ar “iekārtām un
tehniku”?
Vai par iekārtām un tehniku (modemā tehnoloģija) ir uzskatāmi tādi ieguldījumi, kuri
nodrošina darba vietas, un kapitālsabiedrība nevarētu nodrošināt savu pamatdarbību
un nodrošināt ražošanas jaudas pieaugumu, produkcijas daudzveidošanu u.c., ja šī
tehnika vai iekārtas netiktu iegādātas?
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11.atbilde:
Speciālās ekonomiskās zonas un brīvostas ir izveidotas ar četriem speciālajiem likumiem,
t.i., Liepājas Speciālā ekonomiskā zona (LSEZ) izveidota ar 17.02.1997. likumu,
Rēzeknes speciālā zona (RSEZ) izveidota ar 01.10.1997 likumu, Rīgas tirdzniecības
brīvosta izveidota ar 06.11.1996 likumu, ar 09.03.2000 likumu pārveidota par Rīgas
brīvostu (RBO) un Ventspils brīvosta (VBO) izveidota ar 19.12.1996 likumu. Savukārt,
2001.gadā tika pieņemts likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās”, kurš stājās spēkā ar 2002.gada 1.janvāri un kurš reglamentē
nodokļu atvieglojumu piemērošanas jautājumus, ņemot vērā komercdarbības atbalsta
jomu reglamentējošo ES normatīvo aktu prasības.
Attiecībā uz nodokļu atvieglojumu piemērošanu, atbalstāmās izmaksas ir tikai tās, kuras
definētas Likuma spēkā esošajā redakcijā dienā, kad zonas/ brīvostas pārvalde slēdz
līgumu par ieguldījumu veikšanu ar kapitālsabiedrību.
Līgums komercdarbības/ licencētas komercdarbības veikšanai konkrētajās zonas/
brīvostas teritorijā, kurus slēdz saskaņā ar četriem speciālajiem zonu/ brīvostu darbību
reglamentējošajiem likumiem NAV līgums par ieguldījumu veikšanu komercdarbības
atbalsta regulējuma izpratnē, kā tas definēts Likuma 5.1 panta otrajā daļā.
Saskaņā ar Likuma 1.panta otrās daļas 12. punkta b) apakšpunktā noteikto Likuma ietvaros
ir atbalstāmi tikai tādi ieguldījumi, kas saistīti ar:
Jaunas kapitālsabiedrības izveidi,
Esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumu,
Esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanu ar produktiem, kuri
kapitālsabiedrībā nav ražoti, vai
Esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtisku maiņu.
Ja modernā tehnoloģija ir iekārta, kas atbilst Likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta b)
apakšpunktā noteiktā noteiktajam, tad terminu lietojums līgumos nav jāgroza. Būtiska ir
atbilstība Likumā ietverto nosacījumu būtībai.
12.jautājums:
Saistībā ar Likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta f) apakšpunktā noteikto prasību
kapitālsabiedrības veiktajiem ieguldījumiem, lūdzu sniegt plašāku skaidrojumu
Komisijas Regulas Nr.651/2014 14.panta 7.punkta normas piemērošanai.
12.atbilde:
Ja atbalstu sniedz kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtiskai maiņai, attiecināmajām
ieguldījumu izmaksām - materiālajām un nemateriālajām - jābūt saistītām ar ražošanas
procesa pārveidi un jāpārsniedz noteiktu slieksni, t.i., attiecināmajām ieguldījumu
izmaksām saskaņā ar Komisijas Regulas 651/2014 14.panta 7.punktu jābūt lielākām nekā
ar modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācijai iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā
(ņem vērā amortizācijas izmaksas iepriekšējos trīs fiskālajos gados pirms uzsākts
ieguldījumu projekts). Kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtiska maiņa nozīmē
fundamentālas inovācijas/ izmaiņas ražošanas procesā (pretēji ikdienišķām izmaiņām).
Vienkārša vienu aktīvu aizstāšana ar jaunām bez fundamentālām kopējā ražošanas procesa
izmaiņām ir uzskatāma par aizvietojošo ieguldījumu un par šādām ieguldījumu izmaksām
nevar saņemt atbalstu.
Ja atbalstu sniedz kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanai ar produktiem, kuri
kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti, saskaņā ar Komisijas Regulas 651/2014 14.panta 6.
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punktu, ja esošie un jaunie aktīvi tiek kombinēti jaunā produkta ražošanas
nodrošināšanai, jauno aktīvu vērtībai ir vismaz par 200% jāpārsniedz bilances vērtība
tiem aktīviem, kurus turpina izmantot jaunā produkta ražošanā (jauno aktīvu summai
jābūt 3 reizes lielākai nekā izmantojamo ‘veco’ aktīvu bilances vērtībai), kāda tā bija
iepriekšējā fiskālajā gadā pirms ieguldījumu projekta īstenošanas uzsākšanas.
13.jautājums:
Vai ieguldījumu projekta ietvaros var kā atbalstāmas iekļaut arī tādas izmaksas kā,
piemēram, projekta priekšizpēte, ietekmes uz vidi novērtējums, u.tml.?

-

13.atbilde:
Saskaņā ar Likuma 1.panta otrās 12. punktā sniegto definējumu Likuma ietvaros ir
atbalstāmi tikai materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, iekārtas un tehnika) un nemateriālie
ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai), kas kvalificējas kā
sākotnējie ieguldījumi, t.i., tie ir ieguldījumi:
Jaunas kapitālsabiedrības izveidē,
Esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumā,
Esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanā ar produktiem, kuri
kapitālsabiedrībā nav ražoti, vai
Esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtiskā maiņā.
Citas izmaksas nav atbalstāmas Likuma ietvaros.
14.jautājums:
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta otro daļu, nosakot plānotā ieguldījumu projekta apmēru,
jāņem vērā visus kapitālsabiedrības (grupas līmenī) veiktos sākotnējos ieguldījumus
triju gadu laikā, ja tie veikti tajā pašā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas
(NUTS) 3.līmeņa reģionā.
Kā noteikt, ka vienas kapitālsabiedrības vairāki īstenotie ieguldījumu projekti ir/ nav
kvalificējami kā vienots ieguldījumu projekts?
14.atbilde:
Ieguldījumu projektu uzskata par vienu vienotu ieguldījumu projektu, ja vienas vai
vairāku komercsabiedrību veiktie sākotnējie ieguldījumi trīs gadu laikā ir tādi ieguldījumi
pamatlīdzekļos, kas veido ekonomiski nedalāmu kopumu.

Lai novērtētu, vai sākotnējais ieguldījums ir ekonomiski nedalāms, Eiropas Komisija
savos lēmumos ņem vērā ne tikai projektu tehniskās, funkcionālās un stratēģiskās
saiknes, bet arī projektu īstenošanai paredzēto ģeogrāfisko atrašanās tuvumu.
Kā piemēru lūdzam skatīties Eiropas Komisijas lēmumu lietā C 21/2008:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/cases/225689/225689 968177 56 1.pdf
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1)

2)

3)

4)

Piemērs:
Ar valsts atbalsta palīdzību ir uzbūvētas divas saules paneļu/ bateriju ražotnes. Abi
ieguldījumi veikti Vācijā (Thalheim, Landkreis Bitterfeld, Sachsen-Anhalt). Viena no
ražotnēm sāka strādāt 2005.gadā un otra 2006.gada jūlijā. EK izvērtējuma rezultātā EK
secināja, ka divu ražotņu izveides projekti neveido vienotu ieguldījumu projektu. EK
veiktais specifisko kritēriju izvērtējums:
Tehniskā funkcionalitāte: abās ražotnēs saules paneļus/ baterijas ražo pēc vienotas
tehnoloģijas. Lai arī otrajā ražotnē tiek izmantotas uzlabotas iekārtas, kas nodrošina
ražošanas procesa efektivitāti, salīdzinot ar pieredzi, kas gūta no ražošanas procesa
testēšanas pirmajā ražotnē, EK uzskatīja, ka abām ražotnēm ir pilnīgi identiska tehniskā
funkcionalitāte.
Fiziska vai funkcionāla saikne: Katra ražotne ir ar atsevišķiem pamatlīdzekļiem un
atsevišķu piekļuvi publiskajiem autoceļiem. Katrā ražotnē tiek nodrošināta pilna saules
paneļu/ bateriju ražošanas procesa ķēde. Ražošanas procesi nav saistīti un savstarpēji
atkarīgi, kā rezultātā katru ražotni var pārdot atsevišķi bez izmaiņu veikšanas ražošanas
procesā vienā vai otrā ražotnē. Lai arī abas ražotnes izmanto atsevišķus centralizētus
pakalpojumus ražošanas procesa nodrošināšanai, piemēram, tā kā abas ražotnes izmanto
vienus un tos pašus ražošanas procesus, gandrīz identiskas iekārtas un izejmateriālus,
izejmateriālu piegāde un iekārtu tehniskā apkopšana tiek organizēta centralizēti abām
ražotnēm, tās veido neatkarīgas ražošanas līnijas. Tāpat, lai arī abas ražotnes atrodas uz
blakus pieguļošiem zemes gabaliem, EK uzskatīja, ka starp abām ražotnēm nav fiziska un
stipra funkcionāla saikne.
Skaidri definēts mērķis: EK atzina, ka katram no ieguldījumu projektiem ir atšķirīgs
mērķis. Pirmā ražotne tika izveidota kā pilota projekts ar ļoti ierobežotu ražošanas
kapacitāti, lai noskaidrotu, vai saules paneļu/ bateriju ražošana balstoties uz konkrētu
ražošanas modeli ir tehnoloģiski un ekonomiski iespējama rūpnieciskos apmēros.
Savukārt otrās ražotnes mērķis ir attīstīt šādu saules paneļu/ bateriju ražošanu rūpnieciskos
apmēros.
Ekonomiskā vienotība: Katra no ražotnēm ir ekonomiski dzīvotspējīga un katru ražotni
var pārdot atsevišķi.
15.jautājums:
Ņemot vērā Likuma 8.2 panta pirmajā daļā noteikto, vai zonas/ brīvostas pārvalde nevar
uzreiz noteikt maksimālo pieļaujamo atbalsta procentu (35%, 45%, 55 %)?

15.atbilde:
Likuma 8.2 panta normu piemēro, ja atbalstu komercsabiedrību vēlas kombinēt atbalstu
vienam un tam pašam sākotnējo ieguldījumu projektam gan Likuma ietvaros, gan citas
atbalsta programmas/individuālā atbalsta projekta ietvaros. Atbalsta kombinēšanas
(apvienošanas) gadījumā līgumā par ieguldījumu veikšanu jānosaka citus maksimāli
pieļaujamos procentus nekā vispārēji noteikts Likuma 8.panta pirmā daļā, jo minētā norma
nosaka maksimāli iespējamos ieguldījuma atbalsta procentus, kādi ir piemērojami
reģionālajam atbalstam.
Papildus jānorāda, ka saskaņā ar Likuma 5.1 panta ceturtajā daļā noteikto, atbalsta
kombinēšanas (apvienošanas) gadījumā līgums par ieguldījumu veikšanu stājas spēkā un
ieguldījumu veikšanu kapitālsabiedrība var uzsākt tikai pēc tam, kad visas iesaistītās
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institūcijas ir pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu konkrētajam
projektam. Ja projekts uzsākts pirms visas iesaistītās institūcijas pieņēmušas lēmumu par
atbalsta piešķiršanu, neizpildās Likuma 5.1panta ceturtajā daļā noteiktais un šādu atbalstu
nevar piešķirt.
Piemērs:
Atbalsta programma
Ieguldījuma projekta nosaukums

Ieguldījumu objekti un ∑

Likums

LGA galvojums

Dārza galdu ražošana [jaunas ražotnes atvēršana]

- Telpu rekonstrukcija 300 000
- Ražošanas iekārta 500 000 €

€

Kopā: 800 000 €

Ieguldījumu termiņš (max 5
gadi)
01.09.2014 - 01.09.2016 (2 gadi)
Maksimālais atbalsta %
40%
5%
[vidēja kapitālsabiedrība kopā max 45%]
Lēmuma pieņemšana par
20.08.2014
28.08.2014
projekta
atbalstīšanu/
līguma
slēgšana
par
ieguldījumu veikšanu
Projekts uzsākts
Pēc 28.08.2014
Pēc 28.08.2014
16.jautājums:
Komisijas Regulas Nr.651/2014 6. panta (Stimulējoša ietekme) 2.punkts nosaka, ka
„Atbalstu uzskata par tādu, kam piemīt stimulējoša ietekme, ja saņēmējs attiecīgajai
dalībvalstij ir iesniedzis rakstisku atbalsta pieteikumu, pirms sākas darbs pie projekta
vai pirms sākas darbība. Atbalsta pieteikumā iekļauj vismaz šādu informāciju: a)
uzņēmuma nosaukums un lielums; b) projekta apraksts, tostarp tā sākuma un beigu
datums; c) projekta īstenošanas vieta; d) projekta izmaksu uzskaitījums; e) atbalsta
veids (dotācija, aizdevumi, garantija, atmaksājams avanss, pašu kapitāla iepludināšana
vai cits) un projektam nepieciešamā publiskā finansējuma summa.”
Vai Likuma 8.pielikums nodrošina Komisijas regulas prasības izpildi?

16.atbilde:
Komisijas Regulas Nr.651/2014 6.panta 2.punktā, kas definē stimulējošās ietekmes
kritēriju, būtiskākā prasība ir, ka šāds rakstisks atbalsta pieteikums ir iesniegts pirms
projekta īstenošanas uzsākšanas. Stimulējošās ietekmes kritērija izpildi konkrētā likuma
(komercdarbības atbalsta programmas) ietvaros nodrošina Likuma 5.1 panta trešās un
ceturtās daļas norma, kas nosaka, ka līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai ir
iesniedzams pieteikums, kurā iekļauta vismaz Likuma 8.pielikumā norādītā informācija,
kā arī tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus ir tikai tad, ja kapitālsabiedrība
ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad līgums par ieguldījumu veikšanu ir stājies spēkā.
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17.jautājums:
Komisijas Regulas Nr.651/2014 9.pants (Publicēšana un informācija) nosaka, ka
Komisijas Regulas III pielikumā minēto informāciju nepieciešams publicēt
informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš pārsniedz EUR 500 000.
Likuma 12.panta trešā daļa nosaka, ka „Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas
gada 1.oktobrim iesniedz zonas pārvaldei un brīvostas pārvaldei informāciju atbilstoši
Komisijas regulas Nr. 651/2014 9.panta 1.punkta c) apakšpunktā un 2.punktā
noteiktajam.”
Kāda ir informācijas aprite par publicējamo informāciju?
Vai zonas/ brīvostas pārvaldei jāgaida oktobris, lai publicētu Komisijas Regulas III
pielikumā minēto informāciju?

-

17.atbilde:
Informāciju publicē viena gada laikā no dienas, kad kapitālsabiedrībām jāiesniedz
nodokļu deklarāciju (publicēšanu veic katru gadu).
Zonas/ brīvostas pārvalde informāciju publicē savā mājas lapā internetā un nodrošina, ka
šī informācija ir aktuāla un pieejama vismaz 10 gadus no gada/ taksācijas perioda, kurā
zonas/ brīvostas licencēta kapitālsabiedrība pēdējoreiz piemērojusi tiešo nodokļu atlaides
saskaņā ar Likumu.
Publicējama šāda informācija:
kopsavilkuma informācija par Likumu standartizētā formātā [četru zonu/ brīvostu
pārvalžu mājās lapās tiks dublēta viena un tā pati informācija],
Likuma pilns teksts vai saite uz Likuma publikāciju,
Informācija par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš pārsniedz EUR 500 000
[informāciju publicē pa šādiem diapazoniem (miljonos EUR): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 1030; 30 un vairāk].
18.jautājums:
Komisijas Regulas Nr.651/2014 12.pants (Uzraudzība) nosaka, ka attiecīgā
dalībvalsts 20 darbdienu laikā vai tādā ilgākā laikposmā, kāds noteikts pieprasījumā,
iesniedz Komisijai visu informāciju un pamatojošos dokumentus, ko Komisija
uzskata par vajadzīgiem, lai uzraudzītu šīs regulas piemērošanu.
Kura iestāde iesniegs informāciju Eiropas Komisijai?
Kāda informācija būs jāsagatavo zonu/brīvostu pārvaldēm?
18.atbilde:
Informācijas gatavošanā iesaistītās institūcijas nav iespējams iepriekš definēt. Vadoties
no Eiropas Komisijas uzdotajiem jautājumiem informācijas gatavošanā var būt iesaistītas:
Satiksmes ministrija, zonu/ brīvostu pārvaldes, VID.
Informācijas faktisku iesniegšanu Eiropas Komisijā atbilstoši kompetencei nodrošinās
Finanšu ministrija.
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