Sociālā uzņēmuma
statusa iegūšana

09.05.2018 Jūrmala

Normatīvie akti
Sociālā uzņēmuma likums (stājās spēkā 01.04.2018.)
Saistītie Ministru kabineta noteikumi:
 Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju (20.02.2018. MK noteikumi Nr. 101)

 Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un
sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību
(27.03.2018. MK noteikumi Nr. 173)
 Noteikumi par komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajiem
uzņēmumiem un atbalsta piešķiršanas kārtību (03.04.2018. MK noteikumi Nr.
197)

 Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa «Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba
tirgū» 9.1.1.3. pasākuma «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» īstenošanas
noteikumi (11.08.2015. MK noteikumi Nr. 467)
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Sociālā uzņēmuma jēdziens
(likuma 2.pants)

Sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
kurai likumā noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma
statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu
saimniecisko darbību:
 sociālo pakalpojumu sniegšana
 iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana
 izglītības veicināšana
 atbalsts zinātnei
 vides aizsardzība un saglabāšana
 dzīvnieku aizsardzība
 kultūras daudzveidības nodrošināšana
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Sociālās uzņēmējdarbības mērķi

1. Mērķa grupu nodarbinātība
– darba integrācijas uzņēmumi
2. Sociālā labuma sniegšana noteiktām sabiedrības grupām
– izglītība, sports, veselība, sociālie pakalpojumi

3. Citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu
pozitīvu sociālo ietekmi
– dabas aizsardzība, dzīvnieku aizsardzība
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Sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupas (mērķa grupas)
- Personas ar invaliditāti
- Personas ar garīga rakstura traucējumiem*
- Personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam

- Bāreņi un bez vecāku palikušie bērni vecumā no 15 līdz 24 gadiem

- Nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki

(ilgstošie, >54 gadi, ir apgādājamie)

- Etniskā minoritāte romi

- Bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss
- Ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas
- Personas ar atkarības problēmām*
- Deklarētā dzīvesvieta – naktspatversme
- Cilvēktirdzniecības upuri*
* jāiesniedz izziņa
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Kas var iegūt sociālā uzņēmuma statusu?
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), ja:
 statūtos noteikti sociālie mērķi
 dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par sociālā uzņēmuma
statusa iegūšanu
 iegūto peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto mērķu
sasniegšanai
 nodarbina algotus darbiniekus
 demokrātiska uzņēmuma pārvalde:
 uzņēmuma valdē vai padomē ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis
vai

 uzņēmuma konsultatīvajā institūcijā, ja tāda izveidota, ir iesaistīts
mērķa grupas pārstāvis vai mērķa grupu pārstāvošas biedrības vai
nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētās jomas eksperts
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Atbalsts sociālajam uzņēmumam
Uzņēmums neietver ar UIN apliekamajā bāzē šādus izdevumus:
 mērķa grupā ietilpstošo darbinieku atpūtas pasākumu nodrošināšanai
 mērķa grupā ietilpstošo personu integrācijai darba tirgū un dzīves kvalitātes
uzlabošanai
 aktīvu iegādei, kas kalpo statūtos noteikto mērķu sasniegšanai
 mērķa grupā ietilpstošo personu sociālās integrācijas pasākumu nodrošināšanai
 ziedojumus SLO tādiem mērķiem, kuri atbilst sociālā uzņēmuma statūtos
noteiktajiem mērķiem

Pašvaldības ir tiesīgas piešķirt sociālajam uzņēmumam NĪN atlaides, ievērojot
likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto kārtību”
Publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības sociālā uzņēmuma
īpašumā
Publiska persona vai tās kapitālsabiedrība var nodot tai piederošo mantu
sociālajam uzņēmumam bezatlīdzības lietošanā
Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai ir tiesīgs piesaistīt brīvprātīgā darba
veicējus darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma pārvaldi un grāmatvedību, kā
arī uzņēmuma pamatuzdevumiem
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Altum finanšu atbalsts (granti)

Dalībniekiem ar darbības laiku >3 gadiem
Dalībniekiem ar darbības laiku <3 gadiem
Jaundibinātiem

no 5 000 €
līdz 200 000 €
50% no apgrozījuma
150% no bilances

no 5 000 € līdz
50 000 €
50% no apgrozījuma

no 5 000 € līdz
20 000 €

150% no bilances

No granta var segt līdz 90% no biznesa projekta izmaksām
Atbalsta saņēmējam jāpiesaista līdzfinansējums vismaz 10% no izmaksām
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Sociālais uzņēmums nav tiesīgs:





peļņu (jebkurā pārskata gadā gūto) sadalīt dividendēs
izdarīt dividenžu izmaksas vai izmaksas pamatkapitāla samazināšanas gadījumā
izmantot mantu un finanšu līdzekļus mērķiem, kuri nav norādīti statūtos
veikt sistemātiskus darījumus ar vērtspapīriem vai nekustamo īpašumu, izņemot
telpu iznomāšanu vai izīrēšanu
 darboties tādās jomās kā:







sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība,
alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),
tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība,
azartspēles un derības,
finanšu un apdrošināšanas darbības,
jomās, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību

 izsniegt aizdevumus, izņemot aizdevumus mērķa grupām, ja tas paredzēts
sociālā uzņēmuma statūtos
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Sociālā uzņēmuma pienākumi:
 Visā darbības laikā nodrošina likumā un MK noteikumos sociālajiem
uzņēmumiem noteikto prasību izpildi
- izpilda prasības, kas noteiktas SU statusa iegūšana
- uzņēmuma mantu un finanšu līdzekļus izmanto tikai statūtos
norādītajiem mērķiem
- veido rezerves kapitālu, kurā ieskaita visu pārskata gada peļņu
 Katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Labklājības ministrijā darbības
pārskatu, kas apliecina statūtos noteikta sociālā mērķa sasniegšanai
izvirzīto uzdevumu izpildi
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Labklājības ministrijas mājaslapā
pieejamā informācija

Iesniegums sociālā uzņēmuma statusa
piešķiršanai
Sadaļas nosaukums

Sadaļas saturs

1. Vispārīgā informācija

- komersanta nosaukums; reģistrācijas numurs; tīmekļvietne, e-pasta
darbības vietas adrese

adrese; juridiskā un

2. Informācija par darbības veidu un
jomu (atbilstoši NACE 2)

- pamatdarbības un papildus darbības veidi un jomas (atbilstoši NACE 2)
- sociālās uzņēmējdarbības mērķi un mērķa grupas:
- mērķa grupu nodarbinātība
- sociālā labuma sniegšana noteiktām sabiedrības grupām
- citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu sociālo ietekmi

3. Sociālais mērķis

- statūtos noteiktais sociālais mērķis
- sociāla, sabiedrībai nozīmīga problēma; sociālā uzņēmuma darbības apraksts (1.pielikums)

4. Statūtos noteiktā sociālā mērķa
sasniegšanai izvirzītie uzdevumi

- norāda vismaz 2 uzdevumus (tiem jābūt skaidri formulētiem, kvalitatīvi un kvantitatīvi
novērtējamiem)

5. Informācija par uzņēmumā
nodarbinātajiem sociālās atstumtības
riskam pakļauto iedzīvotāju grupām

- norāda darbinieku skaitu
- pievieno informāciju par nodarbinātajiem mērķa grupas pārstāvjiem (2.pielikums)

6. Pievienoto dokumentu saraksts

- uzņēmuma darbības apraksts un informācija par nodarbinātajiem
- dalībnieku sapulces lēmums par statusa iegūšanu
- apliecinājums, ka peļņa tiks sadalīta sociālā mērķa sasniegšanai
- dokumenti, kas apliecina nodarbinātā atbilstību mērķa grupai

7. Apliecinājums

- ka nav apturēta saimnieciskā darbība vai darbība, nav likvidēts
- tas nodarbina vismaz vienu algotu darbinieku
- tas nedarbosies likuma 9.punkta 6.apakšpunktā noteiktās jomās
- vienai vai vairākām publiskām personām nav balsu vairākuma, ja mērķis ir mērķgrupu
nodarbinātība

Valsts atbalsts sociālajam uzņēmumam

Atbalsta veids*

Atbalsta sniedzējs

Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides

Labklājības ministrija

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Pašvaldības

Publiskas personas kustamās mantas nodošana bez Publiskā persona (piemēram,
atlīdzības sociālā uzņēmuma īpašumā
pašvaldība)

Publiskas personas mantas nodošana sociālajam
uzņēmumam bezatlīdzības lietošanā

Pašvaldība, valsts vai pašvaldības
kapitālsabiedrība

Finanšu atbalsts (grants) ESF projekta “Atbalsts
sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros

Akciju sabiedrība „Attīstības finanšu
institūcija Altum”

* atbalsts tiek piešķirts atbilstoši de minimis regulējumam
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Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas
procedūra:
LM saņem
iesniegumu
sociālā uzņēmuma
statusa
piešķiršanai no
SIA

LM iegūst valsts
pārvaldes rīcībā
esošos un lēmuma
pieņemšanai
nepieciešamos
dokumentus

LM iesniegumu
sociālā uzņēmuma
statusa piešķiršanai
un dokumentus
nosūta Sociālo
uzņēmumu
komisijai
izskatīšanai

Pretendenta
pārstāvis tiesīgs
piedalīties Sociālo
uzņēmumu
komisijas sēdē

Sociālo
uzņēmumu
komisija sniedz
LM motivētu
atzinumu

LM pieņem
lēmumu
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PALDIES !
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
labklajibasministrija

@Lab_min

