Informācija un apliecinājumi līguma „Par ieguldījumu veikšanu” slēgšanai
Saskaņā ar likumu "Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās” (8.pielikums)
I. Informācija par iesniedzēju:
1. Kapitālsabiedrība:
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Kontaktinformācija
(adrese, tālrunis, e-pasts)
Turpmāk tekstā „kapitālsabiedrība”.
II. Informācija par atbalsta piešķīrēju un īstenošanas vietu:
2. Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde, kurai
pieteikums iesniegts.

Ventspils Brīvostas Pārvalde

3. Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas
(NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti
ieguldījumi.

Latvija, Kurzeme (LV003)

III. Informācija par projektu:
4. Ieguldījuma projekta nosaukums.
5. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apraksts, norādot, vai ieguldījumi plānoti saistībā ar:
a) jaunas kapitālsabiedrības izveidi,
b) esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai
pakalpojumu jaudas pieaugumu,
c) esošas kapitālsabiedrības produkcijas
daudzveidošanu ar produktiem, kuri
kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti,
d) esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu
būtisku maiņu.
6. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apmērs (euro).
7. Plānoto sākotnējo ieguldījumu sākuma
datums.
8. Plānoto sākotnējo ieguldījumu beigu datums.
IV. Informācija par kapitālsabiedrības citiem sākotnējo ieguldījumu projektiem:

9. Informācija par kapitālsabiedrības citiem uzsāktajiem sākotnējo ieguldījumu
projektiem, kuru īstenošanai saņem atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu:
a) projekta nosaukums,
b) statistiski teritoriālo vienību
klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions,
kurā tiks veikti ieguldījumi,
c) ieguldījumu objekti un to saistība ar
plānotajiem ieguldījumiem nodokļu
atvieglojumu saņemšanai,
d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu
likme,
e) ieguldījumu apmērs (euro),
f) ieguldījumu veikšanas sākuma un
beigu termiņš,
g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats
(likums, Ministru Kabineta noteikumi u.
c.),
h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma
datums par atbalsta piešķiršanu.
10. Informācija par kapitālsabiedrības citiem plānotajiem sākotnējo ieguldījumu
projektiem, kuru īstenošanai plānots saņemt atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu:
a) projekta nosaukums,
b) statistiski teritoriālo vienību
klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions,
kurā tiks veikti ieguldījumi,
c) ieguldījumu objekti un to saistība ar
plānotajiem ieguldījumiem nodokļu
atvieglojumu saņemšanai,
d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu
likme,
e) ieguldījumu apmērs (euro),
f) ieguldījumu veikšanas sākuma un
beigu termiņš,
g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats
(likums, Ministru Kabineta noteikumi u.
c.),
h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma
datums par atbalsta piešķiršanu.
11. Informācija par kapitālsabiedrības citiem pēdējo triju gadu laikā veiktajiem un
pabeigtajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai saņemts atbalsts, tai
skaitā de minimis atbalsts:
a) projekta nosaukums,
b) statistiski teritoriālo vienību
klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions,
kurā tika veikti ieguldījumi,
c) ieguldījumu objekti un to saistība ar
plānotajiem ieguldījumiem nodokļu
atvieglojumu saņemšanai,
d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu

likme,
e) ieguldījumu apmērs (euro),
f) ieguldījumu veikšanas sākuma un
beigu termiņš,
g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats
(likums, Ministru Kabineta noteikumi u.
c.).
12. Ja kapitālsabiedrība sniedz šā
pielikuma 9., 10. un 11.punktā norādīto
informāciju, norādāms, vai
kapitālsabiedrības īstenotie un plānotie
sākotnējo ieguldījumu projekti nav
kvalificējami kā vienots ieguldījumu
projekts atbilstoši likuma "Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās” 8.1 panta otrajā
daļā noteiktajam.
V. Piešķirtā atbalsta intensitāte:
13. Plānotais atbalsta procents nodokļu
atvieglojumu piemērošanai (noteikts
saskaņā ar likuma "Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās” 8.panta pirmo
daļu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta
pirmo un otro daļu).
14. Kapitālsabiedrības statuss projekta
pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilstoši
Komisijas regulas Nr.651/2014 I
pielikumā noteiktajam (liela, vidēja vai
maza kapitālsabiedrība)*.
*Saskaņā ar pievienoto deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai
komercsabiedrībai (Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.776 „Kārtība, kādā
komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) vai vidējās komercsabiedrības statusam”).

VI. Kapitālsabiedrības apliecinājumi:
15. Apliecinu, ka kapitālsabiedrība nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25
procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām
ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir,
finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai
ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai
skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības
aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem.
16. Apliecinu, ka kapitālsabiedrības ieguldījuma projekta ietvaros ražotie produkti vai
sniegtie pakalpojumi kvalificējami:
Klasifikators
Atbilstošais darbības kods
PRODCOM (ieguves un apstrādes rūpniecības

produktu klasifikācija)
NACE (vispārējās ekonomiskās darbības
klasifikācija)
CPA (Eiropas Savienības Preču statistiskā
klasifikācija pēc saimniecības nozarēm;
izmantojama pakalpojumu projektu gadījumā)

17. Apliecinu, ka kapitālsabiedrības ieguldījumi paliks attiecīgajā apgabalā vismaz
piecus gadus (vai mazo vai vidējo kapitālsabiedrību gadījumā — trīs gadus) kopš to
veikšanas.
18. Apliecinu, ka uz kapitālsabiedrību neattiecas nelikumīgi piešķirta atbalsta
atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu.
19. Apliecinu, ka kapitālsabiedrība neatbilst grūtībās nonākušas kapitālsabiedrības
statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punktu.
20. Apliecinu, ka kapitālsabiedrība nav uzsākusi un neuzsāks ieguldījumu veikšanu
pirms līguma par ieguldījuma veikšanu spēkā stāšanās.
21. Apliecinu, ka kapitālsabiedrība nav uzsākusi ieguldījumu veikšanu citu atbalsta
programmu projektu realizācijā, kurus plānots apvienot ar likuma „Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” ietvaros paredzētajiem
nodokļu atvieglojumiem.
22. Apliecinu, ka kapitālsabiedrība pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma
iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai nav veikusi pārcelšanu uz
attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram
pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts
sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts.
23. Apliecinu, ka neizpildās Komisijas regulas Nr.651/2014 1.panta 2.punkta „c” un
„d” apakšpunkta un 4.punkta „a” un „c” apakšpunkta nosacījumi (likuma „Par
nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.panta sestās
daļas 1.punkts).
24. Apliecinu sniegto ziņu pareizību un apstiprinu, ka komercsabiedrība būs atbildīga
par zaudējumiem (izdevumiem u.c.), kas var rasties saistībā ar nepatiesas informācijas
sniegšanu.
VII. Paraksti:
Paraksttiesīgā amatpersona:
Paraksts
Vārds, uzvārds
Amats
Datums

