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Aicinām ikvienu iedzīvotāju sekot līdzi oficiālajai informācijai par Covid19 pandēmijas dēļ valstī noteiktajiem drošības pasākumiem
un atsevišķiem ierobežojumiem.
Vairāk informācijas Ministru kabineta mājaslapā.

Atbalsts #Covid19 ietekmētajiem uzņēmumiem un strādājošajiem

Sniegtā atbalsta apjoms 



Atbalsts kultūras nozarei 



Kultūras pasākumu rīkotāji, kuri ārkārtējās situācijas laikā atcēluši koncertus un izrādes vai Covid-19 izplatības
ierobežošanai noteikto drošības pasākumu dēļ tos pēc ārkārtējās situācijas beigām rīkos samazinātam skatītāju skaitam,
varēs pieteikties biļešu naudas kompensācijām pagarinātajā Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā “Kultūras
pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija.”
Vairāk informācijas Kultūras ministrijas mājaslapā.

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums 



Paredz nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Tas ir komercdarbības atbalsts nodokļu maksātājiem, kuru saimnieciskās
darbības pamatdarbība ir pilnībā aizliegta valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, dodot tiem iespēju pagarināt nodokļu
maksājumu samaksu līdz 2023. gada 30. jūnijam. Svarīgi uzsvērt, ka regulējumu varēs piemērot tikai pēc tam, kad Eiropas
Komisija būs pieņēmusi lēmumu par minētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, kā arī
pieņems lēmumu par šāda pagarinājuma piešķiršanas termiņu.

Iespēja nemaksāt IIN avansa maksājumus 



Paredzēta iespēja saimnieciskās darbības veicējiem arī 2022. gadā nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa
maksājumus no saimnieciskās darbības, ņemot vērā, ka Covid-19 infekcijas izplatības rezultātā 2020. un 2021. gadā
saimnieciskā darbība nenoritēja parastos apstākļos. IIN maksātāji avansa maksājumus par 2022. gadu var veikt labprātīgi,
ja paši prognozē, ka saimnieciskās darbības rezultāts būs pozitīvs. Regulējuma mērķis ir nodrošināt, ka maksātājs pats var
izvērtēt, vai tas spēj veikt IIN nomaksu rezumējošā kārtībā uz iesniegtās gada ienākumu deklarācijas pamata, veicot
nodokļa nomaksu vienreiz gadā, vai arī vēlas maksājumu sadalīt vairākās daļās (avansa maksājumos).

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums 



Paredzēts atjaunot atbalstu un no 2021. gada 11. oktobra līdz 31. decembrim piešķirt nomas maksas samazinājumu vai
atbrīvojumu komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuri nomā publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantu. Atbalstu piemēro valsts un pašvaldību iestādes, kā
arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās
ekonomiskās zonas (iznomātāji), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu.
Atbalsts plānots kā nomas maksas samazinājums atbilstoši apgrozījuma samazinājumam, bet ne vairāk kā 90% apmērā,
nomas maksas atbrīvojums 100% apmērā, ja nomas objektu neizmanto vispār, vai kavējuma procentu un līgumsodu
nepiemērošana samaksas kavējuma gadījumā. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa
kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

Gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarinājums 

Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjekti gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds
jāsagatavo) par 2020.gadu ir tiesīgi iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par trim mēnešiem vēlāk nekā parasti. Tas
nozīmē, ka uzņēmumi, kuriem pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu un kuru gada pārskata iesniegšanas termiņš ir 30.
aprīlis vai 31. jūlijs, gada pārskatu attiecīgi drīkst iesniegt līdz 2021. gada 31. jūlijam vai līdz 31. oktobrim.
Savukārt publiskas personas pārskatu par dāvinājuma (ziedojuma) izlietojumu 2020. gadā iesniegšanas termiņš ir
pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim.



ALTUM atbalsta iespējas uzņēmumiem 



Lai turpinātu sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas ietekmētajiem uzņēmumiem, noteikts līdz 2021. gada beigām pagarināt
garantiju, tai skaitā lieliem komersantiem, un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu piešķiršanas termiņu, kā arī veikti vairāki
precizējumi ALTUM garantiju un aizdevumu saņemšanas nosacījumos.

BANKU ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM
Krīzes seku mazināšanai bankas izveidojušas risinājumus gan kredīta brīvdienu noteikšanai un pamatsummas atlikšanai, gan citu
saistību atlikšanai uz laiku. Ja esi kredītņēmējs, vari vienoties ar kredītiestādi par izmaiņām maksājumu grafikā.
Rūpējoties par klientu un banku sektora darbinieku drošību, liela daļa banku pakalpojumu pieejami attālināti.
Saraksts ar bankām un to kontaktiem pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā.

Uzzini vairāk Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vietnē:
Saraksts ar bankām un to kontaktiem
Skatīt vairāk

Komercdarbības atbalsts
Skatīt vairāk

Starptautisko finanšu institūciju atbalsta
pasākumi
Skatīt vairāk

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19
laikā
Skatīt vairāk

https://www.fm.gov.lv/lv/covid-19

