Latgales SEZ priekšrocības
Latgales Speciālās Ekonomiskās Zonas
Pārvalde

Kā vērtēs iekļaujošās teritorijas
1. Latgales SEZ teritoriju veido publisku personu un
privātīpašumā esošas teritorijas.
2. Latgales SEZ statuss var tikt noteikts līdz 5% no Latgales
reģiona teritorijas, kas kopā sastāda 72750 ha platību.
3. Latgales SEZ pārvaldība notiek centralizēti ar Latgales
plānošanas reģiona starpniecību, kas nozīmē, ka Latgales
plānošanas reģiona attīstības padome apstiprina
Latgales SEZ uzraudzības padomes nolikumu, kas
izstrādāts saskaņā ar likumā noteiktajām pārvaldes
funkcijām, apstiprina, atceļ un veic izmaiņas uzraudzības
padomes sastāvā.

Nodokļu atvieglojumi
1. Līgums ar Latgales SEZ pārvaldi jāslēdz gadījumā, kad
komersants vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem
saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
specializētajās ekonomiskajās zonās".
2. Gadījumā ja komersants jau darbojas Latgales SEZ teritorijā,
pirms tai noteikts SEZ statuss, līgumu ar Latgales SEZ pārvaldi
var slēgt, ja plānots veikt ieguldījumus un pretendēt saņemt
tiešo nodokļu atvieglojumus. Pārējos gadījumos
komersantam nav jāslēdz līgums, lai veiktu komercdarbību
Latgales SEZ. Noteikts arī, ka Latgales SEZ komersantiem
jāatrodas un jāveic komercdarbība Latgales SEZ teritorijā,
taču tas neizslēdz iespēju, ka komersanta juridiskā adrese
atrodas citviet.

Tiešo nodokļu atvieglojumu
piemērošana SEZ
LSEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no
uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo
atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:
A. 35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela
kapitālsabiedrība; (>250 darba vietām, apgroz. > EUR 50 mln);
B. 45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja
kapitālsabiedrība; (<250 darba vietām, apgroz. < EUR 50 mln);
C. 55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka
(mikro) kapitālsabiedrība.(<50 darba vietām UN apgroz. < EUR 10

mln);

Nodokļu atlaižu piemērošana lieliem
ieguldījumu projektiem > 50 MLN EIRO
• Lieliem ieguldījumu projektiem neatkarīgi no tā, vai
ieguldījumus veic maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība:
1. 35 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro
ieguldījumu projektam līdz 50 miljoniem euro;
2. 17,5 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro
projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro;
3. 0 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro
projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro;
4. Lielo ieguldījumu projektiem piemērojamā maksimālā tiešo
nodokļu atlaižu summa nepārsniedz 26,25 miljonus euro.

Nodokļu atvieglojumu apvienošana ar
citu atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem
1. Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība
papildus SEZ likumā noteiktajam atbalstam saņem vai plāno
saņemt citu (publisko) atbalstu sākotnējo ieguldījumu
veikšanai par tām pašām izmaksām, tad saņemtais atbalsts
komulējas un tiek koriģēts maksimālais atbalsta apjoms.

2. Zonas Kapitālsabiedrībai jānodrošina finansējums 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;

Tiešo nodokļu atvieglojumu
piemērošana SEZ
• Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%)
tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem
un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.
Kapitālsabiedrībām, kuras saņems LSEZ kapitālsabiedrības
statusu, ir tiesības uz sekojošiem tiešajiem nodokļu
atvieglojumiem:

1. 80% atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim
(divedendēm);
2. 80% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim.

Netiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana SEZ
PVN 0 % likmi piemēro:

Reģistrētu PVN maksātāju preču piegādēm
licencētai kapitālsabiedrībai, zonas
kapitālsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas
pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās
zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā
(turpmāk — brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

Netiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana SEZ

Naftas produkti, kurus piegādā licencētai
kapitālsabiedrībai, zonas kapitālsabiedrībai,
zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir
atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr tie atrodas
licencētas kapitālsabiedrības, zonas
kapitālsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas
pārvaldes brīvās zonas teritorijā.

Netiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana SEZ
Atbrīvoto no akcīzes nodokļa naftas produktu
izmantošana:
1) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās,
kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.
2) stacionārās iekārtās;
3) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;
4) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos
tikai brīvās zonas teritorijā;
5) tehnikā, kas pēc savas konstrukcijas nav paredzēta
satiksmei pa koplietošanas ceļiem.

Tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde
nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:
1) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 45.punktā minētās transporta
nozares kapitālsabiedrībām un transporta infrastruktūrai, kā noteikts
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13.panta "a" apakšpunktā;
2) kapitālsabiedrībām, kuras ražo Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta
43.punktā minētos tērauda nozares produktus;
3) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 44.punktā minētās sintētisko
šķiedru nozares kapitālsabiedrībām;
4) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 9. un 11.punktā minētās
lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām;
5) Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 3.punkta "a" apakšpunktā minētās
zvejniecības un akvakultūras nozares kapitālsabiedrībām;
6) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 13.punktā minēto ogļu rūpniecības
nozares kapitālsabiedrībām;

Latgale SEZ atbalsta piešķiršanas kārtība
• A. Uzņēmums sagatavo investīciju projekta dokumentāciju un
iesniedz to Latgales SEZ pārvaldē;
• B. Latgales SEZ izskata investīciju projektu, tā atbilstību
likumdošanas prasībām un pēc plānoto investīciju akcepta
uzņēmējdarbības teritorijai tiek piešķirts LSEZ statuss;
• C. Uzņēmumam piešķir Latgales SEZ statusu;
• D. Latgales SEZ pārvalde slēdz līgumu ar uzņēmumu par
ieguldījumu veikšanu;
• E. Uzņēmums veic plānotās investīcijas;
• F. Investīciju projekta pabeigšana;
• G. Nodokļu atvieglojumu piemērošana.

KOPĀ MĒS VARAM!!!
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