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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 6., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010,
51./52.nr.; 2011, 96., 190.nr.; 2013, 128.nr.; 2015, 251.nr.) šādus grozījumus:

1. 12.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu",
izņemot šā statusa iegūšanu uz laiku līdz diviem mēnešiem, ja par to paziņots Nodarbinātības valsts aģentūrai, kā arī
izņemot iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktais izņēmums par darba ņēmēja statusa iegūšanu uz laiku līdz diviem
mēnešiem neattiecas uz gadījumiem, kad konstatēts, ka persona kā darba ņēmējs neatkarīgi no darba tiesisko
attiecību ilguma tiek nodarbināta bez reģistrēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā."

2. Aizstāt 14.panta pirmās daļas 5.punkta "a" un "b" apakšpunktā vārdus "triju darba dienu laikā" ar vārdiem
"vienas darba dienas laikā".

3. 15.pantā:

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu",
izņemot šā statusa iegūšanu uz laiku līdz diviem mēnešiem, ja par to paziņots Nodarbinātības valsts aģentūrai;";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Šā panta trešās daļas 2.punktā noteiktais izņēmums par darba ņēmēja statusa iegūšanu uz laiku līdz diviem
mēnešiem neattiecas uz gadījumiem, kad konstatēts, ka persona kā darba ņēmējs neatkarīgi no darba tiesisko
attiecību ilguma tiek nodarbināta bez reģistrēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā."

4. Aizstāt 16.panta ceturtās daļas 3.punktā vārdus "triju darba dienu laikā" ar vārdiem "vienas darba dienas laikā".

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 23.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 10.decembrī
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