Algu subsīdijas
Šā gada 22. novembrī Valsts ieņēmumu dienests uzsācis pieteikumu pieņemšanu apgrozāmo līdzekļu granta un algu
subsīdiju atbalsta programmās. Uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru darbība būtiski
ietekmēta Covid-19 izplatības ieviesto ierobežojumu dēļ, jāiesniedz pieteikums VID EDS.
Esam izveidojuši aktuālāko algu subsīdiju iesniegumu iesniegšanai VID EDS.
Lai dati atskaitē būtu korekti, veidojiet atskati pa norādītajiem soļiem!
1.solis – darbinieku atlase
Darbinieku sarakstā jāatlasa darbinieki, kuriem jānorāda notikums. Atlasi var veikt tikai saraksta skatā. Flīžu skatā
tas nav iespējams, jo nav iespējama darbinieku atlase.
Darbiniekus var atlasīt gan pēc struktūrvienības, gan amata.
Darbinieki, kuriem nepieciešams veikt vēstures ierakstu par dīkstāvi vai subsīdijām, jāieliek atzīme

Darbiniekiem pazīmi var ielikt arī iepriekš neveicot atlasi, vienkārši atzīmējot nepieciešamos darbiniekus.
2.Solis – vēstures notikuma izveide.
Nospiežot pogu “+ Dīkstāve” nolaižamajā sarakstā jāizvēlas atbilstošais notikums:
➢ Algu subsīdija – darba alga tiks aprēķināta atbilstoši tabelē norādīto nostrādāto stundu skaitam

Pēc notikuma izvēles, tiks atvērts modālais logs, kurā jāaizpilda vēstures notikumam atbilstošie lauki. Obligāti
aizpildāmie lauki ir “Datums no – Datums līdz”.



Tā kā iesniegums jāiesniedz katru mēnesi, tad notikuma beigu datumam jābūt mēneša robežās.

Papildu nosacījums par vakcināciju:
Algas subsīdiju var saņemt tikai tie darbinieki, kuriem iesnieguma iesniegšanas brīdi:
•

ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai
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•

piesakoties uz atbalstu par oktobri, ir uzsākta vakcinācija un, piesakoties uz atbalstu par novembri, ir pabeigta
vakcinācija vai

•

ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties

Tāpēc modālajā logā izveidots nolaižamais saraksts, kurā ir iekļautas tās vērtības, kas jānorāda iesniegumā:

3.Solis – vēstures notikuma saglabāšana darbinieka kartītē notiek automātiski.
Informācija par algu subsīdijas notikumu tiks ierakstīta darbinieka kartītē cilnē “Vēsture”.

Informācija par vakcināciju, tiks ierakstīta darbinieka kartītē cilnē “papildu informācija”.
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Ņemiet vērā — ja darbiniekam periodā, kad tiek reģistrēts algu subsīdiju periods, ir cits vēstures notikums, kas
ietekmē subsīdiju pabalsta saņemšanu, piemēram, slimības lapa, jāpārbauda ieraksti tabelē!
Subsīdiju notikums tiks pārrakstīts tabelē, dzēšot slimības lapas notikumu – darbiniekam tiks uzrādīts plānotais un faktiskais
darbalaiks!

Svarīgi par iesnieguma aizpildīšanu
Ja darbinieks atbalsta mēnesī ir saņēmis slimības pabalstu/ maternitātes pabalstu:
•

iesniegumā norāda periodu, kurā nav saņēmis slimības pabalstu/ maternitātes pabalstu

•

ja ir saņēmis slimības pabalstu atbalsta mēneša vidū, iesniegumā aizpilda 2 rindiņas par vienu darbinieku,
norādot atbalsta periodu pirms un pēc slimošanas – tas nozīmē, ka šādam darbiniekam jāveido divi algas
subsīdiju notikumi: pirms un pēc slimības lapas perioda

Iesniegumā:

4.Solis – algas iestatījumu sakārtošana.
Ja darbiniekiem, kuriem ir pieprasīta algas subsīdija, ir mēnešalga, Iestatījumos jānorāda, ka alga tiek aprēķināta pa
stundām – algu aprēķins tiks veikts nevis pa nostrādātām dienām, bet nostrādātām stundām katrā dienā
5.Solis – tabeles sagatavošana.
Darbiniekiem, kuriem ir pieprasīta algas subsīdija, tabelē jānorāda faktiski nostrādāto stundu skaits. Piemēram,
subsīdiju pieprasīšanas periods no 15. novembra, jo no šīs dienas faktiski nostrādātas ir 4 stundas dienā, nevis 8.



Atgādinām!
VSAOI jāveic no pilnas algas (nolīgtās), nevis no faktiski aprēķinātās par nostrādāto laiku subsīdiju pieprasīšanas periodā!

6.Solis – algas aprēķins.
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Izrēķinot algu, jāpārbauda algu aprēķins, vai tas ir izveidojies par faktiski nostrādātajām stundām mēnešalgas
gadījumā.
7.Solis – atskaites sagatavošana.
Atskaite pieejama atskaišu sadaļā.

Ja kādam darbiniekam ir izveidots vēstures notikums “Algu subsīdija”, bet nav norādīta vakcinācijas informācija
atskaitē būs tukšs lauks

Laukam ir nolaižamais saraksts, kas nozīmē, ka atskaitē var pievienot informāciju vai nomainīt esošo. Nomainot
atskaitē informāciju par vakcināciju, darbinieka kartītē tā netiek ierakstīta.



Atskaitē tiek iekļauti tikai darbinieki, kuriem norādīts vēstures notikums “Algu subsīdija”!

Pārbaudiet izveidoto atskaiti:
• Vai darbiniekiem ir pareizs algu subsīdiju periods, vai
•

darbiniekam ir norādīts bankas konts ar Latvijas IBAN konta numuru, vai

•

darbiniekam ir pareizi norādīti vakcinācijas dati. Sekojiet līdzi, lai datumi ir norādīti pareizi un secīgi. Piemēram,
ja darbiniekam ir bijusi uzsākta vakcinācija, tad notikuma beigu datumam ir jābūt dienu mazākam par nākamā
notikuma, piemēram, pabeigta vakcinācija, sākuma datumu.
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•

ja norādīti vairāki notikumi vienā periodā, atskaitē tiks ievietots notikums atbilstoši tā prioritātei:
1. Ir LR vakcinācijas sertifikāts vai Ir citu ES dalībvalstu vakcinācijas sertifikāts
2. Ir klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju vai Ir
klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums par nepieciešamību atlikt vakcināciju
3. Ir pārslimošanas sertifikāts
4. Ir pabeigta vakcinācija (vērtība pieejama tikai tikai atbalsta periodam novembrim)
5. Ir uzsākta vakcinācija, (vērtība pieejama tikai tikai atbalsta periodam oktobrim)

Neaizmirstiet norādīt:
• Apgrozījumu periodā (EUR) – ieņēmumi no saimnieciskās darbības periodā (novembrī),
•

Vidējos mēneša ieņēmumus par faktiski nostrādātajiem mēnešiem periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz
30. septembrim (EUR).

Atskaiti var eksportēt uz Excel un uz EDS (XML).
Eksportēti tiks tie dati, kas tabulā atlasīti. Ja dati nav atlasīti, eksportēti tiks visi tabulā iekļautie dati

Datu neatbilstība tiek uzrādīta VID EDS: labojumi jāveic EDS vai Personālā un jāsagatavo jauna atskaite!
• ja nav bijušas norādītas summas, tiek aizeksportēts skaitlis 0.00 un labojumi jāveic EDS
•

ja nav atbilstošs bankas konts (ar Latvijas IBAN)

•

pārbaudiet vakcinācijas datus!



U - Ir uzsākta vakcinācija, (vērtība pieejama tikai atbalsta periodam oktobrim)
B - Ir pabeigta vakcinācija (vērtība pieejama tikai atbalsta periodam novembrim)
Notikumi, kas neattiecas uz norādīto periodu, atskaitē netiks iekļauti!

Ziņas par darba ņēmējiem
Ar 24.12.2021 stājušās spēkā izmaiņas noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju
ienākuma nodokli" :
53 - datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir atstādināts
no darba bez darba algas saglabāšanas (Atstādināšana no amata DL 58.p.);
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54 - datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis
darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas.
55 - darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija <-nav izveidots!
56 - darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija <-nav izveidots!
Lai Darba devēja ziņojumā norādītu atstādināšanu no amata saistībā ar vakcinācijas prasību neievērošanu, ir
izveidots jauns vēstures notikums “Atstādināšana no amata (DL 58.p.)” (Datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē,
kas radusies darbinieka vainas dēļ vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas)

Notikumam obligāts ir beigu datums un atskaitē tas tiek ievietots tāpat kā notikumi 40/41 vai 50/51, t.i. nav jāveido
notikums ar citu kodu, tad tiks izveidots automātiski atbilstoši notikuma beigu datumam.
Jāņem vērā, ka 54.kods atskaitē tiek ievietots atbilstoši nosacījumiem: 54 - datums, kurā darba ņēmējs ir sācis
darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba
bez darba algas saglabāšanas).
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