Šis ir informatīva rakstura materiāls. Kapitālsabiedrība ir atbildīga par saistošo normatīvo aktu
ievērošanu, neaprobežojoties ar šajā metodiskajā materiālā iekļauto informāciju.

Sniedzamā informācija līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai
(saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”)

I Informācija par iesniedzēju:
1.Kapitālsabiedrība:
Nosaukums Norādīt pilnu kapitālsabiedrības nosaukumu,
kāds ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un datu
bāzē “Lursoft”.
Reģistrācijas numurs Norādīt kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru.
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Norādīt kapitālsabiedrības nodokļu maksātāja
reģistrācijas numuru.
Kontaktinformācija Norādīt

kapitālsabiedrības

juridisko

adresi,

(juridiskā adrese, tālrunis, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.
elektroniskā pasta adrese)

Kontaktpersona Norādīt kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa
(vārds, uzvārds, tālrunis, numuru un elektroniskā pasta adresi.
elektroniskā pasta adrese)

II Informācija par atbalsta piešķīrēju un īstenošanas vietu:
2. Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
kurai pieteikums iesniegts.
3.Statistiski
teritoriālo
vienību Latvija, Kurzeme (LV003)
klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions,
kurā tiks veikti ieguldījumi.
III Informācija par projektu:
4. Ieguldījuma projekta nosaukums.

Norādīt ieguldījuma projekta nosaukumu.
Informācijai: saskaņā ar
Finanšu ministrijas
skaidrojumu un Latvijas Republikas likuma “Par
nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās
zonās”
1.panta
12.punktu
kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi ir attiecināmi, ja
tie atbilst šādiem nosacījumiem:
1) tie ir ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (ēkas, būves,
iekārtas un tehnika) un nemateriālie ieguldījumi
(izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju
apgūšanai);
2) paredzēti noslēgtajā līgumā par ieguldījumu
projekta veikšanu;
3) kvalificējami kā sākotnējie ieguldījumi;
4) iegādātiem aktīviem jābūt jauniem, izņemot MVU
gadījumā.

5.Plānoto sākotnējo ieguldījumu apraksts, Kopēt tekstu:
norādot, vai ieguldījumi plānoti saistībā “Plānoto sākotnējo ieguldījumu apraksts,
ar:
norādot, vai ieguldījumi plānoti saistībā ar:”
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Norādīt atbilstošo apakšpunktu (var izvēlēties tikai
vienu variantu).

a) jaunas kapitālsabiedrības izveidi,

Ja ieguldījuma projekts ir saistīts ar jaunas
kapitālsabiedrības izveidi, kopēt tekstu:
“jaunas kapitālsabiedrības izveidi”

b) esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai Ja ieguldījuma projekts ir saistīts ar esošas
pakalpojumu jaudas pieaugumu,
kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu
jaudas pieaugumu, kopēt tekstu:
“esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai
pakalpojumu jaudas pieaugumu”
Informācijai: biznesa plānā jāiekļauj informācija par
prognozēto ražošanas vai pakalpojumu jaudas
pieaugumu pēc ieguldījumu projekta realizācijas.

c) esošas kapitālsabiedrības produkcijas Ja ieguldījuma projekts ir saistīts ar esošas
daudzveidošanu ar produktiem, kuri kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanu ar
kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti,
produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav
ražoti, kopēt tekstu:
“esošas
kapitālsabiedrības
produkcijas
daudzveidošanu
ar
produktiem,
kuri
kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti”
Informācijai: biznesa plānā jānorāda kādi jauni
produkti tiks ražoti un kāds tiek prognozēts to
ražošanas apjoms pēc projekta realizēšanas.
Saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta
7.punktu, ja atbalstu sniedz kapitālsabiedrības
produkcijas daudzveidošanai ar produktiem, kuri
kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti, attiecināmajām
ieguldījumu izmaksām vismaz par 200% jāpārsniedz
atkārtoti izmantoto aktīvu bilances vērtību, salīdzinot
ar to, kas reģistrēta iepriekšējā fiskālajā gadā pirms
darbu sākšanas (jauno aktīvu vērtība ir 3 reizes lielāka
nekā izmantojamo “veco” aktīvu bilances vērtība).

d) esošas kapitālsabiedrības
procesu būtisku maiņu.

ražošanas Ja ieguldījuma projekts ir saistīts ar esošas
kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtisku
maiņu, kopēt tekstu:
“esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu
būtisku maiņu”
Informācijai: saskaņā ar Finanšu ministrijas
skaidrojumu, ja atbalstu sniedz kapitālsabiedrības
ražošanas procesu būtiskai maiņai, attiecināmajām
ieguldījumu izmaksām jābūt lielākām nekā ar
modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācijai
iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā.
Kapitālsabiedrības ražošanas procesu maiņa nozīmē
fundamentālas inovācijas/izmaiņas ražošanas procesā
(pretēji
ikdienišķām
izmaiņām).
Atbalstāmām
izmaksām jābūt saistītām ar ražošanas procesa
pārveidi.
Vienkārša vienu aktīvu aizstāšana ar jauniem bez
fundamentālām kopējā ražošanas procesa izmaiņām ir
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uzskatāma par aizvietojošo ieguldījumu un par šādām
izmaksām nevar saņemt atbalstu.

6.Plānoto sākotnējo ieguldījumu apmērs Norādīt plānoto sākotnējo ieguldījumu apmēru
(euro).
(euro), neieskaitot PVN.
7.Plānoto sākotnējo ieguldījumu sākuma Norādīt plānoto sākotnējo ieguldījumu sākuma
datums.
datumu (sākuma datumam jābūt vismaz 5 darba
dienas pēc Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
valdes sēdes norises datuma, kurā tika pieņemts
lēmums slēgt līgumu par ieguldījumu projekta
veikšanu ar kapitālsabiedrību).
8. Plānoto sākotnējo ieguldījumu beigu Norādīt plānoto sākotnējo ieguldījumu beigu
datums.
datumu (saskaņā ar likuma “Par nodokļu
piemērošanu
brīvostās
un
speciālajās
1
ekonomiskajās zonās” 5. panta otrās daļas
3.punktu ieguldījumu veikšanas termiņš nedrīkst
pārsniegt 5 gadus).
IV Informācija par kapitālsabiedrības citiem sākotnējo ieguldījumu projektiem:
9.Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem
uzsāktajiem
sākotnējo
ieguldījumu
projektiem, kuru īstenošanai saņem
atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu,
norāda šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

Ja kapitālsabiedrībai ir uzsākti sākotnējie
ieguldījumu projekti, kuru īstenošanai tiek saņemts
atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts,
nepieciešams sniegt šādu informāciju (ja ir vairāki
projekti, norādīt informāciju par visiem
projektiem, veidojot apakšpunktus 9.1., 9.2.utt.),
kopēt tekstu:
“Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem
uzsāktajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem,
kuru īstenošanai saņem atbalstu, tai skaitā de
minimis atbalstu, norāda šādu informāciju:”
Norādīt ieguldījumu projekta nosaukumu.

b) statistiski
teritoriālo
vienību Norādīt
statistiski
teritoriālo
vienību
klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionu, kurā
kurā tiks veikti ieguldījumi,
tiks veikti ieguldījumi.
c) ieguldījumu objekti un to saistība ar Norādīt ieguldījumu objektus un to saistību ar
plānotajiem
ieguldījumiem
nodokļu plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu
atvieglojumu saņemšanai,
saņemšanai.
d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu Norādīt piemērotā maksimālā atbalsta procentu
likme,
likmi.
e) ieguldījumu apmērs (euro),
Norādīt ieguldījumu apmēru (euro).
f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu Norādīt ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu
termiņš,
termiņu.
g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats Norādīt atbalsta sniegšanas juridisko pamatu
(likums, Ministru Kabineta noteikumi u. (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.).
c.),
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h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma
datums par atbalsta piešķiršanu.
10.Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem
plānotajiem
sākotnējo
ieguldījumu
projektiem, kuru īstenošanai plānots
saņemt atbalstu, tai skaitā de minimis
atbalstu, sniedz šādu informāciju:

Norādīt atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma
datumu par atbalsta piešķiršanu.
Ja kapitālsabiedrībai ir plānoti sākotnējie
ieguldījumu projekti, kuru īstenošanai tiek plānots
saņemt atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu,
nepieciešams sniegt šādu informāciju (ja ir vairāki
projekti, norādīt informāciju par visiem
projektiem, veidojot apakšpunktus 10.1., 10.2.utt.),
kopēt tekstu:
“Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem
plānotajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem,
kuru īstenošanai plānots saņemt atbalstu, tai
skaitā de minimis atbalstu, sniedz šādu
informāciju:”

Norādīt
plānotā
ieguldījumu
projekta
nosaukumu.
b) statistiski
teritoriālo
vienību Norādīt
statistiski
teritoriālo
vienību
klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionu, kurā
kurā tiks veikti ieguldījumi,
tiks veikti ieguldījumi.
a) projekta nosaukums,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar Norādīt ieguldījumu objektus un to saistību ar
plānotajiem
ieguldījumiem
nodokļu plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu
atvieglojumu saņemšanai,
saņemšanai.
d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu Norādīt piemēroto maksimālo atbalsta procentu
likme,
likmi.
e) ieguldījumu apmērs (euro),

Norādīt ieguldījumu apmēru (euro).

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu Norādīt ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu
termiņš,
termiņu.
g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats Norādīt atbalsta sniegšanas juridisko pamatu
(likums, Ministru Kabineta noteikumi u. (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.).
c.),
h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma Norādīt atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma
datums par atbalsta piešķiršanu.
datumu par atbalsta piešķiršanu.
11.Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem
pēdējo triju gadu laikā veiktajiem un
pabeigtajiem
sākotnējo
ieguldījumu
projektiem, kuru īstenošanai saņemts
atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts,
sniedz šādu informāciju:

Ja kapitālsabiedrībai pēdējo triju gadu laikā ir
veikti un pabeigti sākotnējo ieguldījumu projekti,
kuru īstenošanai saņemts atbalsts, tai skaitā de
minimis atbalsts, nepieciešams sniegt šādu
informāciju (ja ir vairāki projekti, norādīt
informāciju par visiem projektiem, veidojot
apakšpunktus 11.1., 11.2.utt.), kopēt tekstu:
“Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem pēdējo
triju gadu laikā veiktajiem un pabeigtajiem
sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru
īstenošanai saņemts atbalsts, tai skaitā de
minimis atbalsts, sniedz šādu informāciju:”
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a) projekta nosaukums,

Norādīt ieguldījumu projekta nosaukumu.

b) statistiski
teritoriālo
vienību Norādīt
statistiski
teritoriālo
vienību
klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionu, kurā
kurā tika veikti ieguldījumi,
tika veikti ieguldījumi.
c) ieguldījumu objekti un to saistība ar Norādīt ieguldījumu objektus un to saistību ar
plānotajiem
ieguldījumiem
nodokļu plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu
atvieglojumu saņemšanai,
saņemšanai.
d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu Norādīt piemēroto maksimālo atbalsta procentu
likme,
likmi.
e) ieguldījumu apmērs (euro),

Norādīt ieguldījumu apmēru (euro).

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu Norādīt ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu
termiņš,
termiņu.
g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats Norādīt atbalsta sniegšanas juridisko pamatu
(likums, Ministru Kabineta noteikumi u. (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.).
c.).
12.Ja kapitālsabiedrība sniedz šā saraksta
9., 10. un 11.punktā norādīto informāciju,
norādāms, vai kapitālsabiedrības īstenotie
un plānotie sākotnējo ieguldījumu projekti
nav kvalificējami kā vienots ieguldījumu
projekts atbilstoši likuma „Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās” 8.1 panta otrajā daļā
noteiktajam.

Ja kapitālsabiedrība sniedz šā saraksta 9., 10. un
11.punktā norādīto informāciju, nepieciešams
norādīt, vai kapitālsabiedrības īstenotie un
plānotie sākotnējo ieguldījumu projekti nav
kvalificējami kā vienots ieguldījumu projekts
atbilstoši likuma „Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 8.1
panta otrajā daļā noteiktajam, un kopēt tekstu:
“Kapitālsabiedrības īstenotie un plānotie
sākotnējo
ieguldījumu
projekti
ir/nav
kvalificējami kā vienots ieguldījumu projekts
atbilstoši likuma „Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”
8.1 panta otrajā daļā noteiktajam.”
Informācijai: saskaņā ar Finanšu ministrijas
skaidrojumu ieguldījumu projektu uzskata par vienu
vienotu
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.

V Piešķirtā atbalsta intensitāte:
13.Plānotais atbalsta procents nodokļu Norādīt plānoto atbalsta procentu nodokļu
atvieglojumu piemērošanai (noteikts atvieglojumu
piemērošanai,
atkarībā
no
saskaņā ar likuma „Par nodokļu kapiālsabiedrības statusa (skat. 14.punktu).
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piemērošanu brīvostās un speciālajās 55%, ja ir maza (sīka) kapitālsabiedrība,
ekonomiskajās zonās” 8.panta pirmo 45%, ja ir vidēja kapitālsabiedrība,
daļu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta 35%, ja ir liela kapitālsabiedrība.
pirmo un otro daļu).
14.Kapitālsabiedrības statuss projekta
pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilstoši
Komisijas regulas Nr.651/2014 I
pielikumā noteiktajam (liela, vidēja vai
maza kapitālsabiedrība).

Norādīt kapitālsabiedrības statusu:
maza kapitālsabiedrība vai
vidēja kapitālsabiedrība vai
liela kapitālsabiedrība.
Saskaņā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
skaidrojumu, nosakot statusu, ir jāņem vērā šādi rādītāji:
Darbinieku
skaits
Mikro
(sīks)

< 10

Mazs

< 50

Vidējs

< 250

un

Apgrozījums

Bilance

≤ 2 milj.
EUR
≤ 10 milj.
EUR
≤ 50 milj.
EUR

≤ 2 milj.
EUR
≤ 10 milj.
EUR
≤ 43 milj.
EUR

vai

Nosakot komersanta statusu, ir jāņem vērā dati par
iepriekšējo noslēgto finanšu gadu (darbinieku skaits,
apgrozījums, bilances kopsumma). Jaundibinātiem
uzņēmumiem ir jāņem vērā dati par operatīvā pārskata
periodu.
Nosakot komersanta statusu, jāņem vērā arī
partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi. Autonomai
komercsabiedrībai nepieder vairāk kā 25% kapitāla daļu
citā komercsabiedrībā, un šī komercsabiedrība kādai
citai komercsabiedrībai vai vairākām saistītām
komercsabiedrībām kopā nepieder 25% vai vairāk
kapitāla daļu. Partnerkomercsabiedrības kapitāldaļu
attiecība veidojas robežās 25% - 50%.
Saistītās
komercsabiedrības kapitāldaļu attiecība veidojas robežās
virs 50%.
Par saistītiem uzņēmumiem uzskata arī tos, kuros
izšķirošo ietekmi nodrošina vienas un tās pašas fiziskās
personas, ja uzņēmumi pilnībā vai daļēji darbojas vienā
tirgū vai blakustirgos (par blakustirgu uzskata ražojuma
vai pakalpojuma tirgu, kas atrodas tieši augšup vai lejup
no attiecīgā tirgus). Pamatojoties uz Eiropas Komisijas
regulas Nr.800/2008 1.pielikuma 3.panta 3.punkta c)
apakšpunkta un likuma “Par nodokļiem un nodevām”
1.panta 18.punkta f) apakšpunkta, pārbaudot komersantu
saistību, tiek ņemti vērā ne tikai dalībnieki, bet arī
amatpersonas – valdes locekļi un viņu pārstāvības
tiesības.
Plašāka informācija ir pieejama Lietotāja rokasgrāmatā
par MVU definīcijas piemērošanu.

VI Kapitālsabiedrības apliecinājumi:
15.Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā Kopēt tekstu:
nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz “Kapitālsabiedrība apliecina, ka nodrošinās
25 procentu apmērā no līgumā par finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu
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ieguldījumu
veikšanu
paredzētajām
kopējām ieguldījumu projekta izmaksām,
par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas
ir, finansējumu vismaz 25 procentu
apmērā no pašas saimnieciskajiem
resursiem vai ārējiem finanšu resursiem,
par kuriem nav saņemts nekāds publiskais
atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai
pašvaldības galvojums vai valsts vai
pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem
nosacījumiem.

apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu
paredzētajām kopējām ieguldījumu projekta
izmaksām, par kurām nav saņemts valsts
atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu
apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem
vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav
saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā
nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums
vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar
atvieglotiem nosacījumiem.”

16.Ņemot vērā likuma „Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās” 5.panta ceturtajā
daļā noteiktos nozaru ierobežojumus,
ieguldījuma projekta ietvaros ražotie
produkti vai sniegtie pakalpojumi
nosakāmi
atbilstoši
PRODCOM/
NACE/CPA (CPA — pakalpojumu
projektu gadījumā) klasifikācijām, kur:

Kopēt tekstu:
“Ņemot vērā likuma „Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”
5.panta ceturtajā daļā noteiktos nozaru
ierobežojumus, ieguldījuma projekta ietvaros
ražotie produkti vai sniegtie pakalpojumi
nosakāmi atbilstoši PRODCOM/ NACE/CPA
(CPA — pakalpojumu projektu gadījumā)
klasifikācijām, kur:”

PRODCOM — ieguves un apstrādes Norādīt kapitālsabiedrības ražotos produktus vai
rūpniecības produktu klasifikācija;
sniegtos pakalpojumus, atbilstoši PRODCOM
klasifikācijai (informācijai).
NACE — vispārējās
darbības klasifikācija;

ekonomiskās Norādīt kapitālsabiedrības ražotos produktus vai
sniegtos pakalpojumus, atbilstoši NACE
klasifikācijai (saskaņā ar noslēgto līgumu par
komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas teritorijā).

CPA — Eiropas Savienības Preču Norādīt kapitālsabiedrības ražotos produktus vai
statistiskā klasifikācija pēc saimniecības sniegtos
pakalpojumus,
atbilstoši
CPA
nozarēm.
klasifikācijai (informācijai).
17.Apliecinājums, ka ieguldījumi paliks Kopēt tekstu:
attiecīgajā apgabalā vismaz piecus gadus “Kapitālsabiedrība apliecina, ka ieguldījumi
(vai mazo vai vidējo kapitālsabiedrību paliks attiecīgajā apgabalā vismaz trīs/piecus
gadījumā — trīs gadus) kopš to veikšanas. gadus kopš to veikšanas.”
18.Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka
uz kapitālsabiedrību neattiecas nelikumīgi
piešķirta atbalsta atgūšanas rīkojums
saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas
lēmumu.

Kopēt tekstu:
“Kapitālsabiedrība
apliecina,
ka
uz
kapitālsabiedrību
neattiecas
nelikumīgi
piešķirta atbalsta atgūšanas rīkojums saskaņā
ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu.”

19.Informācija, ka kapitālsabiedrība
neatbilst
grūtībās
nonākušas
kapitālsabiedrības statusam saskaņā ar
Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta
18.punktu.

Kopēt tekstu:
“Kapitālsabiedrība

apliecina, ka neatbilst
grūtībās
nonākušas
kapitālsabiedrības
statusam saskaņā ar Komisijas regulas
Nr.651/2014 2.panta 18.punktu.”
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Informācijai: saskaņā ar Komisijas regulas
Nr.651/2014 2.panta 18.punktu “grūtībās nonācis
uzņēmums” ir uzņēmums, attiecībā uz kuru pastāv
vismaz viena no šādām situācijām:
a) attiecībā uz kapitālsabiedrību (izņemot MVU, kas ir
pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus, vai, noskaidrojot
tiesības uz riska finansējuma atbalstu, tādus MVU
septiņus gadus no to pirmā komerciālās pārdošanas
darījuma, kuri pēc izraudzītā finanšu starpnieka veiktās
atbilstības pārbaudes kvalificējas riska finansējuma
ieguldījumiem) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi
vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla. Tā tas ir
gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no
rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras
vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu
kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi
no parakstītā kapitāla. Šā noteikuma vajadzībām ar
“kapitālsabiedrību” saprot jo īpaši tos sabiedrību
veidus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2013/34/ES (37) I pielikumā, un “kapitāls”
attiecīgā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;
b) attiecībā uz sabiedrību, kurā vismaz dažiem
dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības
parādsaistībām (izņemot MVU, kas ir pastāvējuši
mazāk nekā trīs gadus, vai, noskaidrojot tiesības uz
riska finansējuma atbalstu, tādus MVU septiņus gadus
no to pirmā komerciālās pārdošanas darījuma, kuri pēc
izraudzītā finanšu starpnieka veiktās atbilstības
pārbaudes
kvalificējas
riska
finansējuma
ieguldījumiem) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi
vairāk nekā puse no kapitāla, kas uzrādīts sabiedrības
grāmatvedības uzskaitē. Šā noteikuma vajadzībām ar
“sabiedrību, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir
neierobežota
atbildība
par
sabiedrības
parādsaistībām” saprot jo īpaši tos sabiedrību veidus,
kas minēti Direktīvas 2013/34/ES II pielikumā;
c) uzņēmumam
tiek
piemērota
kolektīva
maksātnespējas procedūra, vai tas atbilst savas valsts
tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc
kreditoru
pieprasījuma
piemērotu
kolektīvu
maksātnespējas procedūru;
d) uzņēmums ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav
atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir
saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām
attiecas pārstrukturēšanas plāns;
e) attiecībā uz uzņēmumu, kas nav MVU, pēdējos divus
gadus:
1) uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances
vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5; un
2) uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta
pēc EBITDA, ir bijusi mazāka par 1,0.

20.Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība Kopēt tekstu:
nav uzsākusi un neuzsāks ieguldījumu “Kapitālsabiedrība apliecina, ka nav uzsākusi
veikšanu pirms līguma par ieguldījuma un neuzsāks ieguldījumu veikšanu pirms
veikšanu spēkā stāšanās.
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līguma par
stāšanās.”
21.Ja nodokļu atvieglojumus šā likuma
ietvaros plānots apvienot ar citu atbalstu
ieguldījumiem,
kapitālsabiedrības
apliecinājums, ka ieguldījumu veikšana
nav uzsākta.

ieguldījuma

veikšanu

spēkā

Ja nodokļu atvieglojumus šā likuma ietvaros
plānots apvienot ar citu atbalstu ieguldījumiem,
kopēt tekstu:
“Kapitālsabiedrība apliecina, ka ieguldījumu
veikšana nav uzsākta.”
Informācijai: saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.
651/2014 2.panta 23.punktu “darbu sākums” ir ar
ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā
juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai
citas
saistības,
kas
padara
ieguldījumu
neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais.
Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā
atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata
par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu “darbu
sākums” ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši
saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu.

22.Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība
pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma
iesniegšanas līguma par ieguldījumu
veikšanu slēgšanai nav veikusi pārcelšanu
uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju,
kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums,
kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to
nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir
pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram
tiek pieprasīts atbalsts.

Kopēt tekstu:
“Kapitālsabiedrība apliecina, ka pēdējo divu
gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas
līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai nav
veikusi pārcelšanu uz attiecīgo zonas vai
brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais
ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un
apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir
pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek
pieprasīts atbalsts.

23.Apliecinājums par sniegto ziņu
patiesumu
un
apstiprinājums,
ka
kapitālsabiedrība būs atbildīga par
zaudējumiem
(izdevumiem,
statusa
anulēšanu u.c.), kas var rasties saistībā ar
nepatiesas informācijas sniegšanu.

Kopēt tekstu:
“Kapitālsabiedrība apliecina sniegto ziņu
patiesumu un apstiprina, ka būs atbildīga par
zaudējumiem (izdevumiem, statusa anulēšanu
u.c.), kas var rasties saistībā ar nepatiesas
informācijas sniegšanu.”

VII Paraksttiesīgā persona:
Paraksts
Vārds, uzvārds
Amats
Datums

Paraksttiesīgās personas paraksts
Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums
Dokumenta parakstīšanas datums

