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Kā piemērot PVN dalības maksai starptautiskā kongresā? 
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Uzņēmuma saimnieciskās darbības veids ir kongresu organizēšana. Rīkotais kongress notiks Rīgā, uzaicināti 

pārstāvji gan no Eiropas Savienības dalībvalstu organizācijām, gan arī no trešajām valstīm. Vai, izrakstot rēķinu 

par dalībnieku reģistrāciju, šis pakalpojuma veids ir apliekams ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) pēc Latvijas 

likmes? 

 

Atbild zvērinātu advokātu biroja SORAINEN vecākā nodokļu menedžere Sabīne Vuškāne: 

Saprotam, ka lasītāja saimnieciskā darbība ir saistīta ar tādu konferenču un semināru rīkošanu, kuros 

apmeklētāju tiesības piedalīties tiek piešķirtas, ja tie samaksā rīkotājam noteiktu dalības maksu. Par šo dalības 

maksu (vai reģistrācijas maksu) tad pasākuma rīkotājs arī izraksta rēķinus pasākuma apmeklētājiem. 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 20.pants nosaka, ka tāda pakalpojuma un papildpakalpojuma sniegšanas 

vieta, kurš saistīts ar biļešu iegādi kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai citiem līdzīga 

rakstura pasākumiem (piemēram, gadatirgi, izstādes), ja to sniedz nodokļa maksātājam, ir attiecīgo pasākumu 

faktiskās norises vieta. 

Pie tam 2011. gada 15. marta Padomes īstenošanas regulas Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus 

Padomes direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN regula) 32.pants 

paskaidro, ka pakalpojumi, kas saistīti ar biļešu iegādi kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai 

līdzīgiem pasākumiem, ietver tādu pakalpojumu sniegšanu, kuru būtiskākā iezīme ir tiesību piešķiršana apmeklēt 

pasākumu apmaiņā pret biļeti vai samaksu, tostarp abonēšanu, sezonas biļeti vai periodisku maksājumu. Kā 

viens no piemēriem tam, kādi pakalpojumi būtu jāapliek, balstoties uz šo normu, ir tiesības apmeklēt izglītības un 

zinātnes pasākumus, piemēram, konferences un seminārus. 

No lasītāja apraksta saprotu, ka uz Jūsu pakalpojumu būtu attiecināmas šīs pakalpojumu sniegšanas vietas 

noteikšanas normas. Tādēļ sniegtajam pakalpojumam – reģistrācijai konferencei jāpiemēro Latvijas PVN 21% 

neatkarīgi no tā, vai tas tiek sniegts Latvijas personai, ES personai, kas ir reģistrējusies kā PVN maksātāja, ES 

personai, kas nav reģistrējusies kā PVN maksātāja, vai trešās valsts personai. 

 


