Palīgmateriāls, Atbalsta pretendentam De minimis veidlapas aizpildīšanai sistēmā.
1. De minimis veidlapa ir jāaizpilda Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS).

2. Veidlapā norādāmā informācija
Atbalsta pretendenta atbilstība 360/2012 regulas pieteikšanās nosacījumiem

1

LAD administrēto programmu ietvaros (uz kuriem attiecas de minimis atbalsts) netiek piešķirts atbalsts 360/2012 regulas ietvaros.
Atbalsta pretendenta atbilstība viena vienota uzņēmuma definīcijai

Atbalsts pretendentam šajā sadaļā ir jānorāda visi uzņēmumi viens vienota uzņēmuma līmenī.
Pazīmes pēc kurām vērtē VVU.
a)
b)

vienam uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums
vienam uzņēmumam ir 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.
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Gadījumā, ja fiziskai personai pieder divu uzņēmumu kapitāldaļu vairākums un tā īsteno kontroli, tieši vai netieši ietekmējot šo uzņēmumu
pārvaldību, ir uzskatāms, ka tā piedalās uzņēmumu saimnieciskajā darbībā, līdz ar to šādā gadījumā, nosakot atbalsta pretendenta atbilstību
VVU definīcijai, ir jāņem vērā saistība caur šo fizisko personu.
Atbalsta pretendenta sadalīšanās

Sadalīšanas gadījumā, atbalsta pretendentam jānorāda, kurš sadalīšanās rezultātā pārņem iepriekš saņemto de minimis atbalstu. Uzņēmuma sadalīšanas
atsevišķos uzņēmumos gadījumā de minimis atbalstu attiecina uz uzņēmumu, kurš no šī atbalsta guva labumu un kurš ir uzņēmums, kas pārņem darbības,
kam tika izmantots atbalsts sākotnēji.
Atbalsta pretendenta apvienošana vai iegāde

Apvienošanas gadījumā, iepriekš saņemtos atbalstus skaita kopā.
!!! Pirms apvienošanas vai iegādes likumīgi piešķirtais de minimis atbalsts arī pēc tam tiek uzskatīts par likumīgu pat tad, ja pēc apvienosānās tiek
pārsniegta 200 000 EUR robežvērtība apvienotā uzņēmuma līmenī.
Atbalsta pretendenta saņemtais de minimis atbalsts
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Atbalsta pretendenta veidlapā ir jānorāda iepriekš piešķirtais de minimis atbalsts - viens vienots uzņēmuma līmenī.
Atbalsts pretendentam šī sadaļa ir jāpapildina par viens vienots uzņēmumu līmenī piešķirto atbalstu.

Atbalsta pretendets norāda, ja plāno vai ir saņemts atbalsts par tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām.
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