Biežāk uzdotie jautājumi par vienu vienotu uzņēmumu
Jautājums: Kā vērtēt, kas ir uzņēmums, kad jāsniedz informācija par iepriekš
saņemto de minimis atbalstu?

Atbilde:
 Viens vienots uzņēmums
Lai uzņēmumam varētu piešķirt de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu (ES)
Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību
107.un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam, ir būtiski konstatēt tā atbilstību
viena vienota uzņēmuma definīcijai. Tas ir būtiski, jo minētā regula paredz, ka pēdējo
triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī piešķirtais de minimis
atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 200 000 euro (kravu komercpārvadājumu
autotransporta uzņēmumam – 100 000 euro). Ņemot vērā iepriekš sniegto uzņēmuma
definīcijas skaidrojumu, sākotnēji ir nepieciešams konstatēt, vai uzņēmums atbilst
viena vienota uzņēmuma definīcijai.
Viena vienota uzņēmuma definīcija ietver četrus kritērijus (jāizpildās vismaz vienam):
a. vienam uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā
uzņēmumā;
b. vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, vadības
vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;
c. vienam uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas
līguma klauzulu vai statūtiem;
d. viens uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski
kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā
saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētā uzņēmuma akcionāriem vai
dalībniekiem.
Uzņēmumi, kuriem kādas a) līdz d) punktos minētajām attiecībām pastāv ar viena vai
vairāku citu uzņēmumu starpniecību, arī ir uzskatāmi par vienu vienotu uzņēmumu.
Lai pilnvērtīgi pārliecinātos, vai uzņēmums nav viens vienots uzņēmums, nepietiek
pārbaudīt tikai pirmo kritēriju, bet ir jāpārbauda tā iespējamo atbilstību visiem
kritērijiem.
Attiecībā uz tiesībām īstenot dominējošu ietekmi citā uzņēmumā, jānorāda, ka tas ir
iespējams arī situācijā, ja, piemēram, uzņēmumam, kam ir šādas tiesības, citā
uzņēmuma pieder tikai 10% kapitāldaļu. Par dominējošu ietekmi uzskata, piemēram,
tiesības iecelt valdi, balsot par valdes locekļiem lemt par kapitāldaļu atsavināšanu,
dominējoša ietekme piešķirta, pamatojoties uz noslēgtu līgumu vai arī piešķirta ar
statūtiem u.c.
Atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajiem skaidrojumiem, praktisku un administratīvu
iemeslu dēļ Komisijas (ES) regula Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam
dalībvalstīm prasa pārbaudīt uzņēmumu saņemto de minimis atbalstu viena vienota
uzņēmuma līmenī tikai attiecīgās dalībvalsts teritorijā, t.i., Latvijā.

Plašāka informācija par “viena vienota uzņēmuma definīciju” atrodama Eiropas Komisijas
izstrādātajā lietotāja rokasgrāmatā un deklarācijas paraugā “Jaunā MVU definīcija”
(pieejams:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_lv.pdf).

