Platību pārdeklarācijas samazinājums
no 2016.gada

Ieviesta jauna sodu sistēma par platību pārdeklarāciju

BSA par platībām (SAP, SKC, SSK, SSA, SLS, SMI, SVR,
SDA, SAU), BLA un Agrovides maksājumiem
(BDUZ, VSMD, SVIN, RLZP)

VPM, JAL, ADSI un NIM

Deklarētās un noteiktās
platības starpība
Līdz 3,00 % vai 2 ha
No 3,01% vai vairāk par 2 ha

Saglabājas līdzšinējā sodu sistēma par platību pārdeklarāciju

Sods
nav
pārdeklarētie ha * 1,5, bet
nepārsniedzot deklarēto platību

Deklarētās un noteiktās
platības starpība
Līdz 3,00% vai 2 ha
No 3,01% līdz 20,00% vai vairāk
par 2 ha
No 20,01 % līdz 50,00%
No 50,01%

Paredzēts soda samazinājums “dzeltenā kartīte”

Sods
nav
pārdeklarētie ha divkāršā apjomā
atbalstu nepiešķir
atbalstu nepiešķir +
pārdeklarētā platība * likme

Nav paredzēta “dzeltenā kartīte”

“Dzeltenā kartīte” ir soda samazinājums par pirmo konstatēto pārdeklarāciju VPM, JAL, ADSI vai NIM :










“dzelteno kartīti“ piešķir tikai vienu reizi.
pārdeklarāciju rēķina vienas shēmas ietvaros: iespējams, ka vienā gadā “dzeltenā kartīte” tiek piešķirta
VPM, bet nākamajā gadā – JAL.
ja pārdeklarācija ir robežās no 3,01% līdz 10%, tad aprēķināto sodu samazina par 50% (skat. 1.piemēru).
ja nākamajā gadā atkārtoti konstatē pārdeklarāciju tam pašam atbalsta veidam, tad:
o sodu kārtējā gadā piemēro pilnā apmērā;
o turklāt lauksaimniekam jāatmaksā arī iepriekšējā gadā neieturētais sods (skat. 2.piemēru).
ja pārdeklarāciju atkārtoti konstatēs tikai aiznākamajā gadā (piemēram, 2018.gadā), tad lauksaimniekam
nebūs jāatmaksā “dzeltenās kartiņas” ietvaros nepiemērotais sods (neieturētie 50% no 2016.gadā
aprēķinātā soda).
ja pārdeklarācija ir lielāka par 10 %, tad “dzelteno kartīti” nepiemēro.
arī pēc jaunās sodu sistēmas lauksaimniekam var izveidoties parāds, kas tiks ieturēts 3 gadus (skat.
3.piemēru).

1.piemērs – VPM pārdeklarācija konstatēta pirmo reizi
VPM deklarētā platība
Noteiktā platība
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība – noteiktā platība)
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība – noteiktā platība)/ noteiktā platība
Pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā
0,8 ha * 2 = 1,6 ha
Apmaksātās platības aprēķins:
9,2 ha – 1,6 ha = 7,6 ha

Pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2016.gadā
(piemērojot “dzelteno kartīti”)
0,8 ha * 1,5 = 1,2 ha * 50% = 0,6 ha
Apmaksātās platības aprēķins:
9,2 ha – 0,6 ha = 8,6 ha

2.piemērs – VPM pārdeklarācija konstatēta atkārtoti
VPM deklarētā platība
Pārbaudē uz vietas faktiski noteiktā platība
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība – noteiktā platība)
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība – noteiktā platība)/ noteiktā platība
Pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā
0,5 ha * 2 = 1 ha
Apmaksātās platības aprēķins:
9,5 ha – 1 ha = 8,5 ha

10 ha
9,5 ha
10 ha – 9,5 ha = 0,5 ha
0,5 / 9,5 *100% = 5%

Pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2017.gadā
(“dzelteno kartīti” atkārtoti nepiemēro)
0,5 ha * 1,5 = 0,75 ha
Apmaksātās platības aprēķins:
1) 9,5 ha – 0,75 ha = 8,75 ha
2) jāatmaksā 2016.gadā neieturētais
administratīvais sods par 0,6 ha

3.piemērs - liela VPM pārdeklarācija
VPM deklarētā platība
Pārbaudē uz vietas faktiski noteiktā platība
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība – noteiktā platība)
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība – noteiktā platība)/ noteiktā platība
Pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā
Atbalstu nepiešķir
soda sankcijas aprēķins:
6 ha * likme

10 ha
9,2 ha
10 ha – 9,2 ha = 0,8 ha
0,8 / 9,2 *100% = 9%

10 ha
4 ha
10 ha – 4 ha = 6 ha
6 / 4 *100% = 150%

Pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2016.gadā
Atbalstu nepiešķir
soda sankcijas aprēķins:
4 ha – 6 ha*1,5 = ─5 ha * likme

