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Komisijas lēmums atbalstīt 
jaunuzņēmumus

Jaunuzņēmumu iniciatīvas mērķis ir atbalstīt novatoriskus uzņēmumus, liekot uzsvaru 

uz ieguldījumiem risku kapitālā, maksātnespējas tiesību normām un nodokļiem. 

Eiropas jaunuzņēmumu labā Komisija ir ierosinājusi vairākas politiskas darbības tādās 

organizācijās kā Kapitāla tirgu savienība, Vienotā tirgus stratēģija un Digitālais vienotais 

tirgus. Kopā ar dalībvalstu centieniem tās radījušas jaunus tirgus līderus kā Spotify, 

Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify un Deliveroo.

Par darba vietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens: “Šodien — pašmāju jaunuzņēmums, bet rīt — 

varbūt jau visā pasaulē zināms veiksminieks. Mēs gribētu palīdzēt jaunuzņēmumiem 

dzīt saknes Eiropā un tepat arī attīstīties, kā arī palīdzēt viņiem orientēties regulējuma 

labirintos un gūt pilnīgu labumu no vienotā tirgus. Nodrošināt tiem vieglāku iespēju 

sākt visu no jauna, nevis uzspiest neveiksminieka zīmogu, ja pirmajā reizē viņu ideja 

izgāzusies, un uzlabot piekļūšanu finansēm, vairojot privātā riska kapitāla ieguldījumus.”

Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt vietējo uzņēmumu attīstību, kas varētu veiksmīgi 

turpināt savu attīstību, un izplesties pasaules mēroga konkurētspējīgā uzņēmumā.  

Iniciatīva apvieno virkni jau pastāvošus pasākumus un veido ietvaru jaunuzņēmumu 

izaugsmei un attīstībai.

Galvenie elementi:

• Finansējuma pieejamības uzlabošana. Ir dibināts Eiropas Riska kapitāla fonds, 

kurš sastāvēs no 400 miljoniem euro ES finansējuma, kā arī privāti piesaistītiem 

finansētājiem, kopā sastādot 1,6 miljardu euro lielu riska kapitāla finansējuma 

apjomu. Šis finansējums papildinās jau esošos Eiropas Savienības finansēšanas 

instrumentus.

• Otra iespēja uzņēmējiem. Iespēja finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem 

laicīgi pārstrukturēties, lai nepiedzīvotu bankrotu un darbinieku atlaišanu. Kā arī 

iespēja uzsākt vēlreiz savu biznesu pēc bankrota, atlaižot parādus, kas nav ieilguši 

vairāk par 3 gadiem.
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• Vienkāršāka nodokļu kārtošana. Komisija izstrādā virkni pasākumu, kas vienkāršos 

nodokļu sistēmu, kā piemēru var minēt neseno ierosinājumu par kopīgā konsolidētā 

ienākuma nodokļa bāzes ieviešanu, kas nozīmētu nodokļu atvieglojumus maziem 

un novatoriskiem uzņēmumiem, kas plāno izplesties pāri savas valsts robežām. Pie 

šiem pasākumiem pieder arī ideja vienkāršot ES PVN sistēmu.

Šī iniciatīva akcentē arī normatīvo aktu izprašanu kā arī palīdzēs veicināt tādu vidi, kurā 

jaunuzņēmēji varēs sastapties ar potenciālajiem sadarbības partneriem, pētniecības 

centriem un ieguldītājiem.

Papildus Komisijas ierosinājumam, pavisam nesen, proti, līdz ar budžeta pieņemšanu, 

Latvijas valdība pieņēmu Jaunuzņēmumu likumu. 

Likumprojektā jaunuzņēmums definēts kā kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes 

potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar inovatīvu, mērogojamu biznesa modeļu, 

produktu izstrādi, ražošanu un attīstību (starptautiski lietotais apzīmējums angļu valodā 

“startup”). Noteikts riska kapitāla investoru ieguldījums pamatkapitālā vismaz 30 000 

EUR vērtībā katrā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadā, tādējādi apliecinot pieteiktās 

biznesa idejas dzīvotspēju.

Jaunuzņēmumiem būs pieejamas vairākas atbalsta programmas:
• fiksēts maksājums –  valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu mēneša galīgs 

maksājums, ko darba devējs veic par darba ņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas 

speciālajā budžetā;

• atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei - gadījumos, kad 

darba ņēmējs nepiekrīt, ka par viņu tiek veikts fiksēts maksājums;

• papildus pie noteiktiem nosacījumiem paredzēta uzņēmumu ienākuma nodokļa  

atlaide un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaide.

“Līdz ar jaunpieņemto likumu jaunuzņēmumiem, kam ir mērogojams bizness, būs iespēja 

tieši pirmajos, grūtākajos attīstības gados samazināt savas darbaspēka izmaksas. Lielākai 

daļai no šiem uzņēmumiem, jo īpaši informācijas tehnoloģiju sfērā strādājošajiem, tieši 

darba algas ir pati lielākā izmaksa. Rezultātā tiem būs lielāka dzīvotspēja,” skaidroja 

tehnoloģiju koprades telpas ‘TechHub Riga’ līdzdibinātājs Andris K. Bērziņš. 

Plānots, ka jaunais likums un tā atbalsta programmas stāsies spēkā jau ar 2017. gada 1. 

janvāri. 


