Kas ir de minimis?
Saimnieciskās darbības veicējam piešķirts komercdarbības atbalsts saskaņā ar kādu no de minimis atbalsta regulām (Nr. 1407/2013, Nr.
1408/2013, Nr. 717/2014) viena vienota uzņēmuma līmenī.
Kopējais atbalsts, ko var piešķirt atbalsta pretendentam (vienam vienotam uzņēmumam) triju fiskālo gadu periodā, ievērojot konkrētā de
minimis atbalsta regulējumu, nedrīkst pārsniegt 200 000 euro.
Joma
Limits
Vispārējā tautsaimniecība t.sk. 200 000
Kravu pārvadājumu nozare 100 000
Lauksaimniecības nozare 25 000
Zvejniecības nozare 30 000
Lauku atbalsta dienesta administrētie pasākumi uz kuriem attiecas de minimis atbalsta regulējumi (ierobežojumi):
Nr.p.k Atbalsta pasākumi
Regula
1
1. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (19.2 pasākums) Nr. 1407/2013
2
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (43.02 pasākums)
Nr. 1407/2013
3
Sadarbības pasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”(16.3 pasākums)
Nr. 1407/2013
4
Valsts atbalsta pasākumi
Nr. 1408/2013
De minimis atbalsta uzskaites sistēma Lai nodrošinātu uzskaiti atbalstam, kuru piešķir, piemērojot de minimis atbalsta regulējumu ir ieviests centralizēts elektronisks reģistrs – De minimis
atbalsta uzskaites sistēma.
Pazīmes pēc kurām vērtē atbalsta pretendenta atbilstību viens vienots uzņēmumam (VVU) piešķirot de minimis atbalstu:
a) akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums
b) tiesības iecelt vai atcelt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu
c) vienam uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā
dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem
d) viens uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā
uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētā uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.
Uzņēmumi, kuriem kādas no a) līdz d) apakšpunktos minētajām attiecībām pastāv ar viena vai vairāku citu uzņēmumu starpniecību, arī ir uzskatāmi
par vienu vienotu uzņēmumu.
Vērtējot de minimis atbalsta pretendenta atbilstību VVU definīcijai, tiek ņemta vērā saistība arī caur fizisku personu: persona, saimnieciskās darbības
veicējs vai fiziskai personai pieder divu uzņēmumu kapitāldaļu vairākums un tā īsteno kontroli, tieši vai netieši ietekmējot šo uzņēmumu pārvaldību.

Kas jāzin atbalsta saņēmējam piesakoties uz atbalstu, kuru piešķir piemērojot de minimis regulējumu

Atbalsta saņēmējs

Pirms pieteikuma iesniegšanas LAD, Atbalsta saņēmējam nepieciešams
aizpildīt veidlapu par iepriekš saņemto atbalstu viens vienots
uzņēmuma līmenī, De minimis uzskaites sistēmā - VID EDS

Noteiktos termiņos sagatavo un
iesniedz pieteikumu

De minimis atbalsta uzskaites sistēma





Šai sistēmai Atbalsta saņēmējs piekļūst, izmantojot VID EDS padāvāto
autorizācijas un autentifikācijas iespēju. Rokasgrāmata šeit.
De minimis sistēmā atbalsta saņēmējs var redzēt informāciju par tam
piešķirto de minimis atbalstu, pieejamo atlikumu un sagatavot jaunu de
minims veidlapu.
De minims veidlapa sistēmā tiek aizpildīta par kārtējo un divu iepriekšējo
gadu periodā piešķirto de minimis (attiecīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu)
atbalstu saistīto personu grupas - viena vienota uzņēmuma līmenī.

LAD

LAD saņemot pieteikumu:




De minimis veidlapā atbalsta saņēmējs norāda:




Saistītos uzņēmumus viens vienots uzņēmuma līmenī;
Iepriekš saņemto atbalstu viens vienots uzņēmuma līmenī;
Izmaiņas uzņēmumā – apvienošanās, sadalīšanās.

Sistēmā aizpildīta veidlapa nav uzskatāma par atbalsta pieteikumu. Atbalsta saņēmējs
piesakās atbalstam, iesniedzot projekta pieteikumu atbalsta sniedzējam.





Izvērtē pieteikuma atbilstību pasākuma nosacījumiem;
Pārbauda vai atbalsta saņēmējs ir korekti aizpildījis veidlapu De minimis
uzskaites sistēmā, nepieciešamības gadījumā lūdz to precizēt;
Pārbauda vai nav pārsniegta saņemtā atbalsta robežvērtība attiecīgajā
nozarē un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu;
Atbalsts tiek piešķirts brīdī, kad atbalsta sniedzējs ir pieņēmis lēmumu
(lēmumu ievada Sistēmā).

