De minimis atbalsta subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana
kredīta/nodokļu pagarinājumu gadījumā
1. Komisijas regulas (ES) Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam
(turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013), 4.panta 3.punkta a) un b)
apakšpunktā noteiktā vienkāršotā aprēķināšanas metode proporcionāli piešķirtā
atbalsta apmēram un termiņam, ja izpildās Komisijas regulas Nr.1407/2013
minētās normas, ka nodokļu summa, kurai piemērojams pagarinājums nepārsniedz
1 000 000 euro 5 gadu laikā un nodrošinājums ir vismaz 50% apmērā:

Formula:

kur:
Q – nodokļu summa, kam piemērojams nodokļu pagarinājums.
P – taksācijas periods, uz kuru piešķirts nodokļu pagarinājums

Piemērs: Pieņemts lēmums atlikt uz laiku no 2014.gada 16.oktobra līdz 2017.gada
16.oktobrim 2014.gada 15.oktobrī deklarēto VSAOI 74786.68 euro samaksu:

Atbalsta summa (atbalsta ekvivalents) = 8 976 euro

2. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana, ņemot vērā Eiropas Komisijas
references (atsauces) likmi1
Formula:
kur:

Q – nodokļu summa, kurai piemērojams likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta
pirmās daļas 9.punktā noteiktais pagarinājums;
r – diskonta faktors %, formulā ir jālieto decimālskaitļi – ja references likme i=0.34%, tad
formulā jāliek 0.0034, attiecīgi diskonta faktors r=1/(1+0.0134); 2
P – taksācijas periodi, kuriem piešķirti atvieglojumi (ar maksājumu termiņu skaitu) (Ja i
(references likme) ir gada likme, tad visā formulā jālieto lielumi gada izteiksmē);
F – labvēlības periodi, kuros nav jāveic nodokļu pamatsummas atmaksu ar maksājumu
termiņu skaitu, (ja tāda nav F=0);
i – references likme (%), lūgums aktuālo references likmi skatīt Eiropas Komisijas mājas
lapā un aktuālo atsauces likmi piemērot uz atbalsta piešķiršanas brīdi.

Piemērs: Sadalīt termiņos uz laiku no 2014.gada 25.novembra līdz 2019.gada
23.oktobrim VSAOI 134069.94 euro samaksu, maksājumus sāk veikt no
23.11.2018 gada līdz 23.10.2019:
P - taksācijas periods par kuriem piešķirts nodokļu atmaksas termiņa pagarinājums - 5 gadi
(25.11.2014.-23.10.2019)
F- 4 gadi (no 25.11.2014 līdz 23.11.2018 maksājumi nav jāveic), labvēlības periods, kura laikā
jāveic nodokļu summas maksājumi

Atbalsta summa (subsīdijas ekvivalents) = 8632.58 euro3

Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (2008/C 14/02)
(pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=9GWZJ1dCMWRLmvv2vzJJ20fJTYbbGWNyLQ5QRYW9zGLwJzjGmTm9!20
16827174?uri=CELEX:52008XC0119(01)) un Komisijas informācija par bāzes likmju aprēķināšanu (pieejama:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).
2
Norādītā atsauces likme formulā izmantota, pamatojoties uz 01.01.2015 noteikto. Eiropas Komisija ir norādījusi, ka
aprēķinos izmantotajai diskonta likmei ir jāpieskaita 100 bāzes punkti. Norādām, ka tas ir arī minēts Komisijas
paziņojumā par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (2008/C 14/02).
3
Norādām, ka noapaļošana būtu jāveic aprēķinu pašās beigās (iespējami vēlākā laika posmā), kā to arī ir ieteikusi
Eiropas Komisija. Lai izvairītos no kļūdām, kas iespējamas, ievadot darbības secīgi word failā, norādām, ka tālākie
aprēķini ir veikti elektroniski un ir attiecīgi precizēta atbalsta summa.
1

