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NUMURA INTERVIJAI 

Nodohlu jomā 
šis būS 
pārejas gads 
Aizvadīto 2020. gadu var vērtēt kā juku laiku saistībā ar Covid-19 
infekcijas izraisītajiem ierobežojumiem gan Latvijā, gan citviet pasaulē 
un līdz ar to arī sarežģījumiem daudzās biznesa nozarēs. Arī jaunais 
2021. gads nesolās būt mierīgāks un vienkāršāks. Viss liecina par to, ka 
problēmas saistībā ar pandēmiju turpināsies, tām klāt vēl nāks Brexit 
ietekme un, protams, uzņēmēji izjutīs arī ar nodokļu reformu saistīto 
likumu grozījumu radītās pārmaiņas, uzskata SANDIJA NOVICl<A, 
zvērinātu advokātu biroja COBALT partnere, zvērināta advokāte. 

Kādas jūsu ieskatā ir galvenās nodokļu 
izmaiņas, ko svarīgi zināt darba devējiem 
un nodarbinātajiem? 

Nav tā, ka būtu tikai sliktas ziņas, ir arī kaut kas 
pozitīvs, piemēram, ir samazinātas atsevišķu no
dokļu likmes, tostarp, nedaudz samazināta pro
gresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa augstākā 

likme - par 0,4 procentpunktiem, tātad no nāka
mā gada tā būs 31 %. Ir samazināta arī valsts so
ciālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) 
likme par vienu procentpunktu - 0,5 procentpun
kti darba devēju daļai un 0,5 procentpunkti darba 
ņēmēju daļai. Tāpat arī samazināta solidaritātes 

nodokļa likme par 0,5 procentpunktiem. Vienlai
kus solidaritātes nodokļa maksātājiem jārēķinās, 
ka samazinās šī nodokļa izmantošana konkrētas 
personas interesēs. Turpmāk vienīgā personalizētā 
solidaritātes nodokļa daļa būs tikai tā, kas tiek 
novirzīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomak
sai. Līdzīgi kā patlaban tiek saglabāta koncepcija, 
ka tiem darba ņēmējiem, kuri ir progresīvā ie
dzīvotāju ienākuma nodokļa un arī solidaritātes 
nodokļa maksātāji, solidaritātes nodokļa mak
sājums nosegs progresīvā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa daļu, taču sliktā ziņa ir tāda, kā iemaksa 
attiecībā uz pensijām vairs nebūs personalizēta, 
tā tiks ieskaitīta valsts pensiju speciālajā budžetā 
(nepersonalizēti). Tātad aizies „kopīgajā katlā". 
Līdz ar to šis nodoklis vairāk pildīs solidaritātes 
maksājuma funkciju. 

Vai nodoklu maksāšanas jomā ir kāda laba 
ziņa pašn~darbinātajiem? 

Pašnodarbinātajiem VSAOI pamata likme nemai
nās. Tāpat arī līdz 2021. gada 1. jūlijam nemainī
sies VSAOI objekts un papildu likme. Savukārt 
no 2021. gada 1. jūlija esošo 5% likmes vietā, kas 
ir paredzēta pensiju iemaksām, būs jāmaksā 10% 
likme. No ienākumiem minimālās algas apmērā 

Visticamāh, saimniecishās 
darbības veicēji ar puslīdz 
stabiliem ienāhumiem veidos 
SIA un hfūs par uzņēmumu 
ienāhuma nodohfa mahsātājiem. 

būs jāmaksā pilnā pamata likme. Bet tiem pašno
darbinātajiem, kuru ienākumi nesasniegs 500 eiro 
mēnesī, būs jāmaksā VSAOI 10% apmērā no 
faktiskajiem ienākumiem. Lai šo iespēju varētu 
izmantot, pašnodarbinātajam būs jāziņo Valsts ie
ņēmumu dienestam par to, ka viņš prognozē, ka 
attiecīgajā ceturksnī ienākumi nesasniegs 500 eiro 
mēnesī vai 1500 eiro, summējot ceturkšņa mēneša 
ienākumus. liJll-
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sonām būs jāmaksā pilnā pamata likme no visiem 
ienākumiem - tātad ieņēmumi mīnus izdevumi. 
Savukārt attiecībā uz 2022. gadu jautājums jopro
jām ir atvērts - Saeima ir nolēmusi uzdot Ministru 
kabinetam izstrādāt kārtību sociālo iemaksu veik
šanai 2022. gadam, un šie priekšlikumi valdībai ir 
jāiesniedz Saeimā līdz 2021. gada 1. jūlijam. Līdz 
ar to par 2022. gadu patlaban valda pilnīga neziņa. 

Pašnodarbinātās personas vēl tikai var cerēt, ka, 
valdībai izstrādājot priekšlikumus 2022. gadam, 
varbūt kaut kas mainīsies arī attiecībā uz sociālo 
iemaksu veikšanu 2023. gadā. Tomēr kopumā var 
droši prognozēt, ka pašnodarbināto skaits strauji 
samazināsies. Visticamāk, saimnieciskās darbības 

veicēji ar puslīdz stabiliem ienākumiem veidos 
SIA un kļūs par uzņēmumu ienākuma nodokļa 
maksātājiem. 

Laikam vislielākās jukas šogad sagaida tieši 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus? 

Arī pieņemtie likuma grozījumi, kas attiecas u z 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, faktiski 
virzīti uz to, lai mazinātu Mikrouzņēmumu no
dokļa likuma subjektu skaitu. Mikrouzņēmumu 
nodokļa likme būs 25%, ja apgrozījums būs līdz 
25 000 eiro gadā, savukārt 40% likme tiks piemē
rota apgrozījuma daļai, kas būs virs 25 000 eiro 
gadā. 

No 2021. gada 1. jūlija par visiem darba ņē
mējiem šādos mikrouzņēmumu nodokļu maksā

tāju uzņēmumos būs jāmaksā darbaspēka nodokļi 

vispārējā kārtībā. Mikrouzņēmumu nodokli varēs 
maksāt tikai īpašnieks pats par sevi. Līdz tam par 
esošajiem darbiniekam vēl varēs maksāt nodokli 
pa vecam. Bet, ja tiks pieņemti jauni darbinieki, 
par tiem pēc 2021. gada 1. janvāra būs jāmaksā 
algas nodoklis vispārējā kārtībā. Būtiska izmaiņa 

ir arī tā, ka turpmāk mikrouzņēmumu nodokļa 
statusu nevarēs iegūt PVN maksātāji un sabied
rības ar ierobežotu atbildību (SIA). Tātad būtiski 
tiek sašaurināts to personu loks, kas šo statusu var 
saglabāt vai iegūt no jauna. Jāvērš uzmanība, ka ir 
noteikts viena gada pārej as periods (2021. gads), 
kad Mikrouzņēmumu nodokļa likuma subjektiem 
būs iespējams pāriet no M UN statusa uz parasto 
nodokļu maksātāju statusu. 

Ne mazums diskusiju 2020. gadā bija 
par to, kā turpmāk būt ar autoratlīdzību 
saņēmējiem. Arī viņu sociālā aizsardzība līdz 

šim bijusi vāja. 
Vislielākās diskusijas tiešām bija par intelektuālā 
īpašuma maksājumu saņēmējiem. Līdz 2021. gada 
1. jūlijam viss būs pa vecam, nekas nemainīsies . 

2021. gadā iepriekšējā kārtība nodokļu aprēķinā
šanai saglabāsies arī tiem autortiesību līgumiem, 
kas būs noslēgti līdz 2020. gada 31. decembrim, 
taču samaksa tiks veikta 2021. gadā. Tātad noslēgtie 
līgumi faktiski atradīsies tādā kā drošajā zonā. 

[J BILANCES JURIDISKIE PADOMI 

Savukārt likumā noteiktaj ā pārejas periodā, 

kas būs no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim , 
faktiski ir divas opcijas atlīdzības par intelektuālo 
īpašumu saņēmējiem. Viņi var nereģistrēties kā 

saimnieciskās darbības veicēji , un tādā gadījumā 

nodokli ieturēs un budžetā nomaksās autoratlīdzī
bas izmaksātājs. Likmes būs līdzīgas kā mikrouz
ņēmumu nodokļa maksātājiem - 25% likmi pie
mēros, ja ieņēmumi būs līdz 25 000 gadā, rēķinot 

proporcionāli atlikušajiem gada mēnešiem, un 40% 
likme, ko savukārt piemēros tai ieņēmumu daļai, 

kas būs virs 25 000 eiro.Jāuzsver, ka likmes slieks
nis ir ieņēmumi, nevis ienākumi, tātad šai opcijai 
autoru attaisnotie izdevumi netiks ņemti vērā, bet 
gan tikai faktiskais apgrozījums . 

Jāuzsver, ka šis būs nodoklis, kas iemaksājams 
vienotajā nodokļa kontā, un no aprēķinātā nodok
ļa 20% tiks novirzīti iedzīvotāju ienākuma no
doklim, savukārt 80% aizies intelektuālā īpašuma 
radītāj a sociālajām iemaksām. Tāpat jāuzsver, ka 
šo maksājumu saņēmējiem lidz 2022. gada 
28. februārim būs jāsniedz Valsts ieņēmu
mu dienestam deklarācija par saņemtajiem 
maksājumiem, ja viņi saņems šos maksājumus 
no dažādiem sadarbības partneriem - ienākumu 

izmaksātājiem . Deklarāciju iesniegt būs nepiecie
šams tādēļ, lai saskaitītu kopā visus intelektuālā 

>Vl 
C• 

īpašuma maksājumus un varētu saprast, kāds ir 
kopēj ais apgrozījums un attiecīgi kāda nodokļa 
likme ir jāmaksā. Ja kopā ieņēmumu apmērs būs 
virs 25 000 eiro gadā, šim atlīdzības saņēmējam 
būs pašam pienākums piemaksāt trūkstošo no
dokļa daļu no samaksas par intelektuālo īpašumu. 

Savukārt, ja tiek izmantota otra iespēja - autor
atlīdzības saņēmējs reģistrējas Valsts ieņēmumu 
dienestā kā saimnieciskās darbības veicēj s, tad viņš 
būs tiesīgs atskaitīt ar intelektuālā īpašuma radīša
nu saistītos attaisnotos izdevumus - 25% vai 50% 
apmērā (atkarībā no radītā intelektuālā īpašuma 
veida) vai pat vēl lielākā apmērā, j a izdevumus 
apliecina attaisnojuma dokumenti, bet citādi uz 
viņiem attieksies tāds pats nodokļu režīms kā uz 
citiem saimnieciskās darbības veicējiem. Kārtību 

par to, kuriem intelektuālās darbības veidiem kādas 
izdevumu procentu daļas varēs piemērot, noteiks 
M inistru kabinets savos noteikumos. 

N o 2022. gada 1. j anvāra būs divas iespējas: 

autoratlīdzības saņēmējs reģistrējas Valsts 
ienēmumu dienestā kā saimnieciskās darbī
bas veicējs vai arī, ja autors nebūs reģistrē
jies kā saimnieciskās darbības veicējs, atlī
dzības izmaksātājs autoratlīdzībai piemēros 
vispārējo nodoklu režīmu kā algota darba 
ienākumam. ' 
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Ir noteikts 
viena gada 
pārejas periods -
2021. gads, llad 
Millrouznēmumu , . 
nodollla l1huma . , . 
sub1ellt1em 
būs iespējams - . pariet no 
MUNstatusa 
uz parasto 
nodolllu 
mallstĪtāju 
statusu. 

Īpaša kārtība likumā noteikta tajos gadījumos, 
kad sam aksu par intelektuālo īpašumu izmaksās 
autortiesību kolektīvās pārvaldījuma organizācijas. 

Š ajā variantā kolektīvā pārvaldījuma organizāci
jas pašas ieturēs nodokli un aprēķinās pieļaujamo 
izdevumu normu, bet autori, kuru tiesības šīs or
ganizācijas pārstāv, varēs nereģistrēties kā saimnie
ciskās darbības veicēji, un šādā gadījumā nebūs arī 
jāveic sociālās iemaksas. 

Kā pozitīva ziņa uztverama arī minimālās 
algas paaugstināšana 2021. gadā, -
vismaz valdība to tā ir traktējusi. 

I eguvums minimālās alg as palielināšanai no 
430 līdz 500 eiro būs iedzīvotāj iem ar zemiem 
ienākumiem, tiem, kas saņem atalgojumu virs 
500 eiro, t as būtiski neko nemaina. Izmaiņas 
2021. gadā sagaidāmas sliekšņa summas palie
linājumā neapliekamajam minimumam - tas no 
1200 eiro mēnesī pieaugs līdz 1800 eiro mēnesī. 

Tā ir summa, līdz kurai piemēro iedzīvotāju ie
nākuma nodokļa diferencēto neapliekamo mi
nimumu. T as nozīmē, ka nedaudz pieaugs neto 
samaksa tiem, kuru algas nepārsniedz 1800 eiro 
mēnesī. Taču lielos vilcienos neapliekamā mini
muma aprēķināšanas kārtība nemainās, tā paliek 
līdzšinējā. ~ 
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Grāmatvežu dzīvi noteikti atvieglos 
2021. gada jaunievedumus - vienotais 
nodok\u konts. 

Jā, tas ir būtisks solis, kas jau ilgi ir gatavots un par 
kuru laika gaitā daudz ir runāts. Jau no 1. janvāra 
visi Valsts ieņēmumu dienesta administrētie no
dokļi būs jāmaksā uz vienu kontu, kas nozīmē, ka 
faktiski būs jāveic tikai viens maksājums . Būtiski 
uzsvērt, ka šis jaunais konts paredzēts tikai Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu samak
sai. Savukart, piemēram, nekustamā īpašuma no
dokļus maksāsim ka iepriekš pašvaldību norādītajos 
kontos. Arī nodokļi, kas ir Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas pārziņā, būs jāmaksā kā iepriekš. Savu
kārt kārtība attiecība uz muitas nodokļiem stasies 
spēka tikai 2023. gadā- tad arī tie būs pārskaitāmi 
uz vienoto nodokļu kontu. 

Vēl jamin, ka arī dažas no valsts nodevām būs 
jāpārskaita uz vienoto nodokļu kontu, tostarp arī 
uzņēmējdarbības riska valsts nodeva. 

Kā zināt un būt drošam, ka vienotajā 
nodoklu kontā ieskaitītā naudas summa 
patieš~m segs nepieciešamos nodok\u un 
nodevu maksājumus? 

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka vienotajā nodokļu 
kontā iemaksātās naudas summa tiks sadalīta. Tas 
tiks darīts rindas kārtība pēc FIFO principa - pir
mais iekšā, pirmais arā (first in - first out) . Tātad 
vispirms vienotajā nodokļu kontā iemaksātā nauda 
tiks novirzīta vecakās nodokļu saistības segšanai -
tai, kura rindā bijusi pirma. 

Bet ir paredzēti daudzi izņēmumi, tai skaitā 
arī par maksajumiem atbilstoši noteiktam identi
fikatoram. Tie varētu būt ļoti specifiski gadījumi, 
piemēramz maksājumi saistība par akcīzes nodokļa 
markām. Sie izņēmuma gadījumi, kad varēs veikt 
maksajumu atbilstoši noteiktajam identifikatoram 
un summu novirzīt tikai konkrēti šim nodoklim, ir 
noteikti Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra 
noteikumos Nr. 661 „Kārtība, kādā maksā nodok
ļus, nodevas, ci tus valsts noteiktos maksājumus 

un ar tiem saistītos m aksajumus un novirza tos 
saistību segšanai". 

Visos citos gadījumos darbosies FIFO princips, 
un, ja, piemēram, sakrīt gan nodokļu samaksas ter
miņš, gan deklarācijas iesniegšanas termiņš un ir 
jānosaka, kurš nodoklis būs prioritārs, tad minēta

jos noteikumos Nr. 661 ir paredzēta rindas secība, 

kādā notiek nodokļu maksājumi. Galvenā prioritāte 
ir noteikta sociālo iemaksu maksājumiem. 

Jāpievērš uzmanība arī tam, ka, lai šī vienota 
nodokļu konta sistēma varētu darboties, tad ir no
teikts, ka faktiski visiem Valsts ieņēmumu dienesta 
administrētajiem nodokļiem jābūt noziņotiem līdz 
mēneša 20. datumam. Tāpēc 2021. gadā ir mainīta 
kārtība, kadā ir iesniedzami darba devēja ziņojumi 
un deklarācijas . Proti, darba devēja ziņojumi būs 
jāiesniedz līdz katra mēneša 17. datumam. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma grozī
jumos arī ir noteikta kārtība, kā būs jāmaksā algas 

[J BILANCESJURIDISKlE PADOMI 

nodoklis. Pamata princips ir tads, ka algas nodoklis 
ir jāmaksā līdz ienākuma izm aksas mēneša 23. da
tumam. Ir noteikti arī daži izņēmumi, kad to var 
darīt līdz nākamā mēneša 23. datumam, piemēram, 
ja tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības, tiek iz
maksata atvaļinājuma nauda vai ir jāveic kādi mak
sājumi saistībā ar tiesas spriedumu un tamlīdzīgi. 

Tāpat visiem Valsts ieņēmumu dienesta admi
nistrētajiem nodokļiem tiek noteikts viens datums, 
līdz kuram tiem ir jabūt samaksātiem vienotajā 
nodokļu kontā, - līdz mēneša 23. datumam. Tas 
gan attiecas tikai uz regulārajiem nodokļu maksā-

jumiem. Attiecībā uz neregulariem maksajumiem, 
piemēram, ja ir bijis nodokļu audits un veikts no
dokļu uzrēķins, tad, protams, šis datums izrietēs no 
konkrēta Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lē
muma. Atbilstoši šim lēmumam tad arī būs jāmaksā 
nodokļi. Ja saistībā ar vienotā nodokļa kontu izvei
dotās Valsts ieņēmumu dienesta sistēmas darbosies 
labi, tad jau 25. datuma katrs nodokļu maksatajs 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā varēs redzēt 

informāciju par nomaksātajiem nodokļiem, kā tie 
ir sadalīti un vai maksājums bijis pietiekams, lai no
segtu visas nodokļu un nodevu maksājumu saistības, 
vai arī ir konstatēts iztrūkums un jāveic piemaksa. 

Vai šogad var cerēt arī uz savlaicīgām 
pievienotās vērtības nodok\a pārmaksu 
atmaksām? 

Attiecība uz pievienotās vērtības nodokli (PVN) jā
vērš uzmanība, ka iepriekš PVN pārmaksa tika fik
sēta vai apstiprināta uz to datumu, kad tika iesnieg
ta deklaracija, un attiecīgi arī tajā paradīj ās PVN 
pārmaksas summa. Jaunajā sistēmā PVN parmaksa 
tiks atzīta tikai ar to datumu, kad Valsts ieņēmu

mu dienests apstiprinās šo parmaksu, kas var notikt 
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30 dienu laikā.Ja PVN pārmaksu grib novirzīt kāda 
cita nodokļa saistību segšanai, ir jārēķinās, ka var vei
doties daudz garaks periods parmaksas saņemšanai 
kontā un attiecīgi var kavēties citu nodokļu segšana, 
un par to var tikt aprēķinata nokavējuma nauda. 

Kādi vēl jaunumi bez iepriekš minētajiem 
nodok\u jomā varētu mūs sagaidīt šogad? 

Labas ziņas ir tiem darba devējiem, kas vēlas mo
tivēt savus darbiniekus, piešķirot opcijas uz kapi
tāldaļam. Līdz šim Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
likumā paredzētais atbrīvojums bija piemērojams 

gada nogalē ziņu nebija. Taču iesaku pievērst uz
manību grozījumiem likumā „Par iedzīvotaju ie
nakuma nodokli'', tieši likuma Pārejas noteikumu 
159. un 160. punktiem. Tie paredz, ka 2021. gadā, 
nemaksājot algas nodokli, darba devējiem ir iespēja 
kompensēt darbiniekam izdevumus, kas saistīti ar 
attālināta darbu veikšanu, līdz 30 eiro mēnesī. Taču, 
pirms izmaksā šādu kompensāciju, būs jāievēro pāris 
nosacījumu. D arba līguma jāvienojas vai ar darba 
devēja rīkojumu ir janosaka, ka darba ņēmējs darbu 
veic attālinati. Tāpat arī ir janorāda, kāda veida izde
vumus darba devējs kompensē. T ie var būt, teiksim, 

Visiem Valsts 
ienēmumu dienesta 
administrētajiem 
nodohliem tieh 

izdevumi par elektrību, papīra 
vai printera kārtridžu iegādi -
kas nu kuram sekmīgai darba 
pienakumu veikšanai no mājām 

vajadzīgs . Vēl arī jaņem vēra, ka 
šo iespēju varēs izm antot tikai 
tas darba devējs, pie kura ir ie
sniegta darbinieku algas nodokļa 
grāmatiņa. Tātad kompensāciju 
varēs izmaksāt tikai vienā dar. , . 

note1hts viens 
datums, līdz huram 
tiem ir jābūt 
samahsātiem 
vienotajā nodohfu 
hontā, - līdz mēneša 
23. datumam. 

bavietā . Jāpievērš uzmanība arī 

tam, ka, ja, piemēram, darbs tiek 
veikts gan attālinati, gan klātienē 
uzņēmuma telpās, tad, lai neras-
tos negatīvas nodokļu sekas, šiem 
30 eiro mēnesī jārēķina proporci
ja par tām dienām, kas aizvadītas 
attālinātā darba režīmā. 

Covid-19 laika izaicinajums 
būs arī tiem darba devējiem, kuru 
darbiniekinav Latvijas rezidenti 
un kas, iespējams, ņemot vērā ar 
ierobežojumiem noteiktos ap
stākļus, arī strādā attālināti - no 
savam mājām, taču ne Latvijā, bet 

tikai tad, ja šīs opcijas ir emitējusi akciju sabiedrība. 
Līdz ar to liela daļa darba devēju šo instrumentu 
nesteidzās izmantot . Saeimā 17. decembrī ap
stiprināja grozījumus likumā „Par iedzīvo
tāju ienāl<uma nodokli", kas paredz, l<a šis 
atbrīvojums attieksies arī uz sabiedrībām 
ar ierobežotu atbildību - uz to l<apitāldatām. 
Rosinatajos likuma grozījumos ietvertas arī citas 
labvēlīgas nianses - tiktu samazināts opciju turēša
nas periods no 36 līdz 12 mēnešiem un tiktu paga
rināts termiņš, kurā darbinieks var izmantot opciju. 
Patlaban opcija faktiski ir jāizmanto ne vēlāk kā 
pēdēja darba diena, lai nerastos negatīvas nodokļu 
sekas. Grozījumi paredz papildus sešus mēnešus 
pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās, kura laika 
darbinieks var izmantot šīs opcijas. 

Laikam jau neviens patlaban nevar 
prognozēt, kā 2021. gadā pavērsīsies 
situācija ar Covid-19 infekcijas 
apkarošanu saistītajiem ierobežojumiem, 
kā tie ietekmēs nodok\u maksājumus. 

Par nodokļu izmaiņām, kas būtu saistītas tieši ar 
Covid- 19 noteiktajiem ierobežojumiem, vismaz 

vai nu savā mītnes valstī, vai citā valstī. Šajā situaci
jā papildu izaicinājums ir saistīts ar jautājumu, vai 
darbinieks, kas veic darba uzdevumus, ilgstoši atro
doties ārpus Latvijas citā valstī, nerada pastāvīgās 
pārstāvniecības risku. Jautājums rodas arī, kurā valstī 
būtu maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 
algas šādiem darbiniekiem. Te īpaša uzmanība būtu 
japievērš Ekonomiskas sadarbības un attīstības orga
nizacijas (OECD ) vadlīnijām, kas principā noteic, ka 
parejošām izmaiņām, kādas radījusi Covid- 19 krīze, 

nevajadzētu radīt izmaiņas nodokļu režīma, tai skai
tā attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām. Tomēr 
ieteiktu īpašu uzmanību pievērst pamatojumam, ka 
šīs ar ierobežojumiem saistītās izmaiņas tik tiešām ir 
objektīvas - ka tieši ar Covid-19 saistītu iemeslu dēļ 
darbinieks vai valdes loceklis stradā no citas valsts. 

Savukārt, kas attiecas uz iespēju krīzes skar
tajiem uzņēmumiem pagarināt nodokļu samaksas 
termiņu, iesaku pievērst uzmanību tam, vai šis 
atbalsta mehānisms ir pagarināts arī attiecībā uz 
2021. gadu un kādi ir noteiktie termiņi pieteiku
mu iesniegšanai. Vienlaikus dīkstāves pabalsti un 
algu subsīdijas vairāk ir vērtējamas kā valsts atbalsta 
politikas, nevis nodokļu jautājums . a 1 . 

Jautājumus uzdeva 
VINETA VIZULE 
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