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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) plāno ievest preces no Ķīnas. Kā notiks norēķināšanās par pievienotās 

vērtības nodokli (PVN)? Vai pastāv iespēja nemaksāt PVN muitā? Preces būs nepieciešamas saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai – tās SIA tirgos tālāk veikaliem. Summas būs lielas – Ls 300 000 un vairāk. Un vēl 

jautājums – sakiet, lūdzu, kā piemērot PVN precei, ko saņem no Ķīnas pa pastu un ko arī izmantos saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai, ja summas ir nelielas (Ls 30–50)?  

 

Atbild Sabīne Vuškāne, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN vecākā nodokļu menedžere: 

  

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 1.panta 8.punkts un 85.panta 3. un 4.daļa paredz īpašu 

nodokļa režīmu preču importa darījumos. Šādu kārtību piemēro precēm, kas tiek izmantotas saimnieciskās 

darbības veikšanai (iegūstot speciālu atļauju) vai arī pamatlīdzekļiem (speciāla atļauja nav nepieciešama). 

Lasītāja uzdotajā jautājumā importētās preces nav pamatlīdzekļi. 

  

Precēm, kas tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, ir paredzēta iespēja nemaksāt PVN par preču importu muitā, 

šo maksājumu atliekot un PVN summas par importētajām precēm uzrādot attiecīgā perioda PVN deklarācijā un 

atskaitot kā priekšnodokli atbilstoši apliekamo/neapliekamo darījumu īpatsvaram. 

  

Lai piemērotu šādu īpašo režīmu tādu preču importam, kas nav pamatlīdzekļi, nepieciešams saņemt atļauju īpaša 

nodokļa režīma piemērošanai preču importa darījumos (Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atļauja). VID atļaujas 

piešķiršanu, apturēšanu un anulēšanu regulē MK noteikumu Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (MK 

noteikumi Nr.17) 131.–145.punkts. 

  

Prasības nodokļu maksātājam šādas atļaujas saņemšanai: 

1. nodokļu maksātājs ir reģistrējis saimniecisko darbību iekšzemē; 
2. ir reģistrēts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) klients; 
3. iesnieguma iesniegšanas dienā tam nav nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem, vai tas 

nodokļu parādus samaksā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas; 
4. darbiniekiem, kam ir paraksta tiesības, nav sodāmības par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā; 
5. VID noteiktajā termiņā sniedz informatīvās deklarācijas vai papildu informāciju, kas nepieciešama valsts 

budžetā iemaksājamās nodokļa summas vai nodokļa pārmaksas noteikšanai. 



  

Iesniegums atļaujas saņemšanai ir jāiesniedz, izmantojot EDS sistēmu. VID iesniegumu izskata un atļauju piešķir 

piecu darbdienu laikā, ja uzņēmumam nav nodokļu vai nodevu parādu. 

  

Nodokļu maksātājs, kas saņēmis VID atļauju īpašā režīma piemērošanai, par preču importu aprēķināto PVN 

deklarē deklarācijas 52.rindā (aprēķinātais PVN) un 61.rindā (atskaitāmais priekšnodoklis). Rezultātā, ja 

uzņēmumam ir tiesības uz pilnu priekšnodokļa atskaitīšanu, tam nerodas valsts budžetā maksājamais nodoklis. 

Jāpiebilst, ka pārējie muitā maksājamie nodokļi un nodevas – ja tādas ir – ir jānomaksā līdz preču izlaišanai 

brīvam apgrozījumam. 

  

Uzņēmumam ir pietiekami noformēt šādu atļauju vienreiz un izmantot neierobežotam darījumu skaitam vai 

apjomam. Tomēr, ja VID konstatē, ka ir radies nodokļu vai nodevu parāds vai importa darījumi nav pienācīgi 

uzrādīti PVN deklarācijās, tas var pieņemt lēmumu par atļaujas apturēšanu. 

  

Ja preču sūtījumi ir mazi (Ls 30–50 apmērā), preču importam var piemērot šo pašu atļauju atliktā nodokļa 

maksāšanai, ja tāda ir saņemta. 

  

Turklāt ar nodokli neapliek arī sūtījumus līdz EUR 22 (vai ekvivalentu summu latos). Šī atbrīvojuma piemērošanai 

nav nepieciešama speciāla atļauja preču importam. 

 


