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Valdība apstiprina atbalsta pasākumus ārkārtējās
situācijas skarto pašnodarbināto personu
atbalstam
Date : 31/03/2020

Lai atbalstītu Covid-19 izraisītās krīzes skartās pašnodarbinātās personas un
mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus, Kultūras ministrija (KM) sadarbībā ar
Izglītības un zinātnes, Labklājības, Finanšu ministrijām un Valsts ieņēmumu dienestu
(VID) izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu,* kas paredz kārtību, kādā
pašnodarbinātie un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji var pieteikties un saņemt
dīkstāves pabalstu.

„Daudz radošo personu īpaši smagi skāruši ārkārtējās situācijas radītie ierobežojumi
attiecībā uz publiski pieejamo kultūras, svētku, piemiņas, izklaides, sporta un
atpūtas pasākumu norisi, kā arī uz interešu izglītības programmu īstenošanu, kā
rezultātā ir atcelti vairāk nekā 1 600 publiski pasākumi,” akcentē kultūras ministrs
Nauris Puntulis, vēršot uzmanību uz to, ka šīs personas ir veikušas normatīvajā
regulējumā noteiktās sociālās iemaksas, taču tām nav iespējas pieteikties
bezdarbnieka pabalstam. Tāpat uz tām nav attiecināmi valdības līdz šim noteiktie
atbalsta mehānismi Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas skartajiem, tāpēc
izstrādāts īpašs atbalsta mehānisms.
Par Covid-19 izraisītās krīzes skartām pašnodarbinātām personām uzskatāmas
fiziskas personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji, ir
veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā
pašnodarbinātas personas vai autoratlīdzības saņēmēji, vai ir mikrouzņēmuma
nodokļa maksātāji un kuras dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no
saimnieciskās darbības.
Pašnodarbinātas personas varēs saņemt dīkstāves pabalstu 75% apmērā no VSAOI
objekta apmēra, no kura pēdējos 2 noslēgtajos ceturkšņos veiktas VSAOI
(nepārsniedzot 700 eiro mēnesī), savukārt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji 50%
no mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ieņēmumiem no
saimnieciskās darbības no pēdējiem 2 noslēgtajiem ceturkšņiem (ne vairāk kā 700
eiro mēnesī).
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Dīkstāves pabalstu pašnodarbinātie varēs saņemt par diviem mēnešiem, kuros tie
nav guvuši ienākumus no saimnieciskās darbības (laika periodā no š.g. 14. marta
līdz 14. maijam), bet ne ilgāk kā spēkā ir valdības lēmums par ārkārtējo situāciju
valstī.
Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātajai personai ir jāvēršas ar
iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), apliecinot, ka
iesniegumā norādītajā laika periodā persona nav guvusi ienākumus no
saimnieciskās darbības. Dīkstāves pabalsta apmērs tiks noteikts pēc VID rīcībā
esošās informācijas – pašnodarbinātās personas VID deklarētajiem datiem.
Pieprasīto dīkstāves pabalstu VID sniegs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas, pārskaitot to uz personas bankas kontu.
VID dīkstāves pabalstu pašnodarbinātās personas atsevišķos gadījumos nevarēs
saņemt, piemēram, ja vidējie VSAOI maksājumi mēnesī 2019. gada otrajā pusgadā
ir bijuši mazāk nekā 20 eiro, ja pašnodarbinātā persona vienlaikus ir arī darba
ņēmējs, un tā pamata darbā ir saņēmusi vairāk kā minimālo algu vai ir darba
ņēmējs uzņēmumā, kas neatrodas dīkstāvē, ja pašnodarbinātajai personai ir būtiski
nodokļu parādi vai maksātnespējas process, u.c. gadījumos. Tāpat šie noteikumi
neattiecas uz personām, kas uzņēmējdarbību veic kā patentmaksas maksātāji.
Dīkstāves pabalstu saņēmušo pašnodarbināto personu saraksts tiks publicēts VID
tīmekļvietnē.
Saskaņā ar VID sniegto informāciju, 2019. gada 4.ceturksnī kopumā Latvijā bija
29 292 pašnodarbinātas personas, kuras darbojas dažādās nozarēs, 1 160 personas
ir reģistrējušās kā pašnodarbinātās personas kultūras jomā.
* “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātajām personām, kuras skar
Covid–19 izplatība”
Kultūras ministrija
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