3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Aktīva lauksaimnieka statusa pierādījuma deklarācija
1. Informācija par klientu
(Aizpildīt drukātiem burtiem)
Vārds
Uzvārds
Personas kods

-

Firma (nosaukums)
Reģistrācijas numurs
LAD klienta reģistrācijas numurs
Mobilā vai fiksētā tālruņa numurs
E-pasta adrese
Personu, uz kuru attiecas Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 34. punktā minētās darbības jomas,
uzskatīs par aktīvu lauksaimnieku, ja tā iesniegs pierādījumus, kas sagatavoti atbilstoši
paraugam šīs deklarācijas I vai II, vai III daļā.
2. Iesniegtā pierādījuma deklarācijas daļa
(Atbilstošo atzīmēt ar "X")
I daļa
Ja persona vēlas iesniegt pierādījumu, kas apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un
Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido
noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic
saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009
(turpmāk – regula Nr. 1307/2013), 9. panta 2. punkta trešās daļas "a" apakšpunkta
kritērijam, tā aizpilda deklarācijas I daļu.
II daļa
Ja persona vēlas iesniegt pierādījumu, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta
2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem" 37. punkta kritērijam un kas atbilst regulas Nr. 1307/2013
9. panta 2. punkta trešās daļas "b" apakšpunktā noteiktajam, tā aizpilda deklarācijas
II daļu.

N0461_5p3

2
III daļa
Ja persona vēlas iesniegt pierādījumu, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta
2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem" 38. punkta kritērijam un kas atbilst regulas Nr. 1307/2013
9. panta 2. punkta trešās daļas "c" apakšpunktā noteiktajam, tā aizpilda deklarācijas
III daļu.
Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
Datums
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I daļa
Pierādījums par atbilstību regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "a"
apakšpunktā noteiktajam kritērijam – gada tiešo maksājumu summa ir vismaz 5 % no
kopējiem ieņēmumiem, kas gūti no nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā noslēgtajā pārskata
gadā.
Lai noteiktu personas atbilstību kritērijam, sniedzama šāda informācija:
(skatīt I daļas aizpildīšanas instrukciju)
Pārskata gads, par kuru sniegta informācija
1. postenis. Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības, tai skaitā

,

1.1. postenis. Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības

,

1.2. postenis. PVN un akcīzes nodoklis no nelauksaimnieciskās
darbības

,

1.3. postenis. Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību

,

2. postenis. Tiešie maksājumi

,

3. postenis. Tiešo maksājumu daļa no ieņēmumiem, kas gūti no
nelauksaimnieciskām darbībām, %
Aprēķina: (2. postenis : 1. postenis) x 100 %

,

Lauksaimnieks uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku, ja 3. postenī norādītais rādītājs ir 5 %
vai vairāk (tiešo maksājumu summa ir vismaz 5 % no ieņēmumiem, kas gūti no
nelauksaimnieciskām darbībām).
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I daļas aizpildīšanas instrukcija
Lai atbilstoši aizpildītu un aprēķinātu pozīcijas deklarācijas I daļā, iepazīstieties ar
deklarācijas aizpildīšanas norādījumiem.
Ieņēmumus veido:
 neto apgrozījums – tie ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas,
no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis;
 pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un akcīzes nodoklis;
 Eiropas Savienības un jebkurš valsts atbalsts.
1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības" norāda visus tos ieņēmumus par
pēdējo noslēgto pārskata gadu, kuri nav ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības (skatīt
skaidrojumu "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības").
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir ieņēmumi, ko lauksaimnieks guvis no
lauksaimnieciskās darbības savā saimniecībā par pēdējo noslēgto pārskata gadu, un tie ir:
 ieņēmumi no lauksaimniecības produktu* (skatīt skaidrojumu "Lauksaimniecības
produkti") ražošanas vai audzēšanas, tostarp ražas novākšanas, slaukšanas, dzīvnieku
audzēšanas un turēšanas lauksaimniecības nolūkā;
 ieņēmumi no savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu*
pārstrādes, ja ar šādu produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*;
 ieņēmumi no atbalsta par lauksaimniecisko darbību. Personai, kurai aktīva
lauksaimnieka statusa pierādīšanai ir jāiesniedz šī deklarācija, šo summu paziņo
Lauku atbalsta dienests.
Piezīme.* Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas
Savienības darbību 1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna.
Lauksaimniecības produkti nav arī tie produkti, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes
2014. gada 16. aprīļa Regulas Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas
piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes
Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009, 1. pielikumā (turpmāk – regula
Nr. 510/2014), un ieņēmumi no tiem jānorāda 1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās
darbības".
1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības" norāda 1.1. posteņa "Neto
apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības", 1.2. posteņa "PVN un akcīzes nodoklis no
nelauksaimnieciskās darbības" un 1.3. posteņa "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko
darbību" kopsummu.
1.3. postenī "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" norāda visus tos
atbalsta maksājumus par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav atbalsta maksājumi par
lauksaimniecisko darbību, par kuriem Lauku atbalsta dienests personai ir sniedzis
informāciju.
2. postenī "Tiešie maksājumi" norāda Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju par tiešo
maksājumu summu. To aprēķina saskaņā ar regulas Nr. 639/2014 12. panta 1. un 2. punktu.

N0461_5p3

5
II daļa
Pierādījums par atbilstību regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas
"b" apakšpunkta kritērijam un Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu
Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 37. punktā
noteiktajam, ka lauksaimnieciskās darbības nav nenozīmīgas, ja kopējie ieņēmumi, kas
iegūti no lauksaimnieciskām darbībām pēdējā noslēgtajā pārskata gadā, par kuru ir pieejami
šādi pierādījumi, ir vismaz viena trešā daļa no kopējiem ieņēmumiem pēdējā noslēgtajā
pārskata gadā.
Lai noteiktu personas atbilstību kritērijam, sniedzama šāda informācija:
(skatīt II daļas aizpildīšanas instrukciju)
Pārskata gads, par kuru sniegta informācija
1. postenis. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības, tai skaitā:

,

1.1. postenis. Neto apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības

,

1.2. postenis. PVN un akcīzes nodoklis no lauksaimnieciskās
darbības

,

1.3. postenis. Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību

,

2. postenis. Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības, tai skaitā

,

2.1. postenis. Neto apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības

,

2.2. postenis. PVN un akcīzes nodoklis no nelauksaimnieciskās
darbības

,

2.3. postenis. Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību

,

3. postenis. Kopējie ieņēmumi
Aprēķina: 1. postenis + 2. postenis

,

4. postenis. No lauksaimnieciskām darbībām gūto ieņēmumu daļa
no kopējiem ieņēmumiem
Aprēķina: 1. postenis : 3. postenis

,

Lauksaimnieks uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku, ja 4. postenī norādītais rādītājs ir
0,3333 vai lielāks (kopējie ieņēmumi, kas iegūti no lauksaimnieciskām darbībām, ir vismaz
1/3 no kopējiem ieņēmumiem).
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II daļas aizpildīšanas instrukcija
Lai atbilstoši aizpildītu un aprēķinātu pozīcijas deklarācijas II daļā, iepazīstieties ar
deklarācijas aizpildīšanas norādījumiem.
Ieņēmumus veido:
 neto apgrozījums – tie ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas,
no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis;
 pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un akcīzes nodoklis;
 Eiropas Savienības un jebkurš valsts atbalsts.
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir ieņēmumi, ko lauksaimnieks saņēmis no
lauksaimnieciskās darbības savā saimniecībā par pēdējo noslēgto pārskata gadu, un tie ir:
 ieņēmumi no lauksaimniecības produktu* (skatīt skaidrojumu "Lauksaimniecības
produkti") ražošanas vai audzēšanas, tostarp ražas novākšanas, slaukšanas, dzīvnieku
audzēšanas un turēšanas lauksaimniecības nolūkā;
 ieņēmumi no savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu*
pārstrādes, ja ar šādu produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*;
 ieņēmumi no atbalsta par lauksaimniecisko darbību. Personai, kurai aktīva
lauksaimnieka statusa pierādīšanai ir jāiesniedz šī deklarācija, šo summu paziņo
Lauku atbalsta dienests. Šo summu norāda 1.3. postenī "Atbalsta maksājumi par
lauksaimniecisko darbību".
Piezīme. * Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas
Savienības darbību 1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna.
Lauksaimniecības produkti nav arī tie produkti, kas minēti regulas Nr. 510/2014
1. pielikumā, un ieņēmumi no tiem jānorāda 2. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās
darbības".
1. postenī "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības" norāda 1.1. posteņa "Neto
apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības", 1.2. posteņa "PVN un akcīzes nodoklis no
lauksaimnieciskās darbības" un 1.3. posteņa "Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko
darbību" kopsummu.
2. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības" norāda visus tos ieņēmumus par
pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav iekļaujami 1. postenī "Ieņēmumi no
lauksaimnieciskās darbības" (skatīt skaidrojumu "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās
darbības").
2. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās darbības" norāda 2.1. posteņa "Neto
apgrozījums no nelauksaimnieciskās darbības", 2.2. posteņa "PVN un akcīzes nodoklis no
nelauksaimnieciskās darbības" un 2.3. posteņa "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko
darbību" kopsummu.
2.3. postenī "Atbalsta maksājumi par nelauksaimniecisko darbību" norāda visus tos
atbalsta maksājumus par pēdējo noslēgto pārskata gadu, kas nav 1.3. postenī norādītie
"Atbalsta maksājumi par lauksaimniecisko darbību", par kuriem Lauku atbalsta dienests
personai ir sniedzis informāciju.
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III daļa
Pierādījums par atbilstību regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkta trešās daļas "c" apakšpunktā un Ministru kabineta 2015. gada
10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 38. punktā noteiktajam par to, ka personas
darījumdarbības vai personas galvenie mērķi ir lauksaimnieciskā darbība, ja apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā
pārskata gadā veido vislielāko īpatsvaru personas kopējā apgrozījumā.
Lai noteiktu personas atbilstību kritērijam, sniedzama šāda informācija:
(skatīt III daļas aizpildīšanas instrukciju)
Pārskata gads, par kuru sniegta informācija
Nr.
p. k.

Saimnieciskās
darbības veids
atbilstoši
NACE 2. red.

Neto apgrozījums, euro

Atbalsta maksājumi, euro

Neto apgrozījums ar atbalsta
maksājumiem, euro

1. postenis

2. postenis

3. postenis

4. postenis = 2. postenis +
3. postenis

Aile
1.

01+10+11

,

% īpatsvars no neto
apgrozījuma ar
atbalsta
maksājumiem
5. postenis = 4. posteņa aile : 4. posteņa
pēdējā aile x 100 %

,

,

,

1.1

0 1

,

1.2

1 0

,

1.3

1 1

,

2.

0 1 .

6

,

,

,

,

3.

0 1 .

7

,

,

,

,

4.

3 2

,

,

,

,

5.

9 6

,

,

,

,

,

,

,

,

6.
N0461_5p3

8

7.

,

,

,

,

8.

,

,

,

,

9.

,

,

,

,

10.

,

,

,

,

11.

,

,

,

,

12.

,

,

,

,

13.

,

,

,

,

,

,

,

14. Visi saimnieciskās
darbības veidi kopā

1 0 0 , 0 0

6. postenis. Pamatdarbības veids ar lielāko apgrozījuma īpatsvaru (ailes numurs, NACE 2. redakcijas kods, saimnieciskās darbības veida
nosaukums (precizēt NACE 2. redakcijas klasifikatorā))
……………………………………………………………….……………………………………………………………….
Lauksaimnieks uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku, ja 5. posteņa 1. ailē norādītais rādītājs ir lielāks par pārējās 5. posteņa ailēs
norādītajiem rādītājiem (apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā pārskata gadā veido vislielāko īpatsvaru personas
kopējā apgrozījumā).
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III daļas aizpildīšanas instrukcija
Lai atbilstoši aizpildītu un aprēķinātu pozīcijas deklarācijas III daļā, iepazīstieties ar
deklarācijas aizpildīšanas norādījumiem.
Atsevišķi pa saimnieciskās darbības veidiem (skatīt skaidrojumu "Saimnieciskās darbības
veids") un kopā par visiem saimnieciskās darbības veidiem norāda:
 2. postenī "Neto apgrozījums" – tos ieņēmumus no preču pārdošanas un
pakalpojumu sniegšanas par pēdējo noslēgto pārskata gadu, no kuriem atskaitīts
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un akcīzes nodoklis;
 3. postenī "Atbalsta maksājumi" – Eiropas Savienības atbalsta maksājumus un
jebkuru valsts atbalstu par pēdējo noslēgto pārskata gadu;
 4. postenī "Neto apgrozījums ar atbalsta maksājumiem" – 2. posteņa "Neto
apgrozījums" un 3. posteņa "Atbalsta maksājumi" kopsummu.
1. postenī "Saimnieciskās darbības veids" norāda personas saimnieciskās darbības veidus
atbilstoši NACE 2. redakcijas saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai.
Lauksaimnieciskā darbība ir savā saimniecībā veikta darbība:
 lauksaimniecības produktu* ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana,
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un turēšana lauksaimniecības nolūkā;
 savā īpašumā esošu, tostarp iepirktu, lauksaimniecības produktu* pārstrāde, ja ar šādu
produktu pārstrādi tiek iegūts cits lauksaimniecības produkts*.
Piezīme. * Lauksaimniecības produkti ir produkti, kas minēti Līguma par Eiropas
Savienības darbību 1. pielikumā (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī kokvilna.
Lauksaimniecības produkti nav arī tie produkti, kas minēti regulas Nr. 510/2014
1. pielikumā, un ieņēmumi no tiem jānorāda 1. postenī "Ieņēmumi no nelauksaimnieciskās
darbības".
Lauksaimniecisko darbību kā saimnieciskās darbības veidu nosaka pēc pozīcijām, kas
identificētas ar ciparu kodiem:
 kods 01 – "Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības" (izņemot
apakškodus 01.6 un 01.7);
 kods 10 – "Pārtikas produktu ražošana";
 kods 11 –"Dzērienu ražošana".
Par lauksaimnieciskām darbībām nav uzskatāmas un ar attiecīgiem saimnieciskās
darbības kodiem ir klasificējamas šādas darbības:
 "Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas", kods
01.6;
 "Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības", kods 01.7;
 "Cita veida ražošana", kods 32 – ja saimnieciskā darbība saistīta ar lauksaimniecības
produktu* pārstrādi, slēdzot pakalpojuma līgumu, un produkta izejviela un
galaprodukts nepaliek saimniecības īpašumā, kā arī ja ar savā īpašumā esošu, tostarp
iepirktu, lauksaimniecības produktu* pārstrādi neiegūst citu lauksaimniecības
produktu*;
 "Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana", kods 96 – ja sniedz ar lauksaimniecisko
darbību saistītus pakalpojumus ārpus saimniecības;
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 visi pārējie saimnieciskās darbības veidi, kas klasificējami ar kodiem no 02 līdz 09
un no 12 līdz 99.
3. posteņa "Atbalsta maksājumi" 1. ailē norāda atbalsta maksājumus par lauksaimniecisko
darbību pēdējā noslēgtajā pārskata gadā. Personai, kurai aktīva lauksaimnieka statusa
pierādīšanai ir jāiesniedz šī deklarācija, šo summu paziņo Lauku atbalsta dienests.
1. posteņa pēdējā ailē "Visi saimnieciskās darbības veidi kopā" norāda katra posteņa aiļu
kopsummu.
5. postenī "% īpatsvars no neto apgrozījuma ar atbalsta maksājumiem" norāda īpatsvaru
katra saimnieciskā darbības veida neto apgrozījumam ar atbalsta maksājumiem no kopējā
aprēķinātā personas neto apgrozījuma ar atbalsta maksājumiem.
Aprēķina formula: 5. posteņa aile = 4. posteņa aile : 4. posteņa pēdējā aile x 100 %, kur
4. posteņa aile – attiecīgā saimnieciskās darbības veida neto apgrozījums ar atbalsta
maksājumiem, euro;
4. posteņa pēdējā aile – visu saimnieciskās darbības veidu kopējais aprēķinātais neto
apgrozījums, euro;
5. posteņa aile – attiecīgā saimnieciskās darbības veida procentuālais īpatsvars no
kopējā aprēķinātā neto apgrozījuma ar atbalsta maksājumiem.
6. postenī "Pamatdarbības veids ar lielāko apgrozījuma īpatsvaru" norāda saimnieciskās
darbības veidu (1. postenis) ar vislielāko procentuālo īpatsvaru no neto apgrozījuma ar
atbalsta maksājumiem (5. postenis).
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