
 

 

Īpašais PVN režīms elektroniski sniegtiem pakalpojumiem 
20. janvāris, 2015 / Alisa Leškoviča, zvērinātu advokātu biroja "SORAINEN" zvērināta advokāte; 
Sabīne Vuškāne, zvērinātu advokātu biroja „SORAINEN” vecākā nodokļu menedžere 

http://www.ifinanses.lv/lat/atbild_eksperts/nodokli?doc=5846 

 

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA), Latvijā 

reģistrētam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

maksātājam, ir iepazīšanās mājaslapa. 

Apmeklētāji ir fiziskās personas no Eiropas 

Savienības (ES) un trešajām valstīm, kuras 

maksā par lapas izmantošanu caur 

"Micropayment" maksājumu sistēmu. 

"Micropayment", ieturot savu komisiju, pārskaita 

saņemto naudu SIA. Vai uz šāda veida 

pakalpojumiem attiecas grozījumi Pievienotās 

vērtības nodokļa likumā (PVN likums) par 

elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem? Vai 

uzņēmumam ir nepieciešams reģistrēties 

īpašam PVN maksāšanas režīmam? 

 

Atbild Alisa Leškoviča, zvērinātu advokātu 

biroja "SORAINEN" zvērināta advokāte, un 

Sabīne Vuškāne, zvērinātu advokātu biroja 

"SORAINEN" vecākā nodokļu menedžere: 

  

Saskaņā ar PVN likuma 1.panta 4.1daļu elektroniski sniegti pakalpojumi ir Padomes 15.03.2011. Īstenošanas 

regulas (ES) Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās 

vērtības nodokļa sistēmu (Regula Nr.282/2011), 7.pantā iekļautie pakalpojumi. Iepazīšanās pakalpojumu 

sniegšana caur internetā esošo mājaslapu (iepazīšanās saitu jeb vietni) ir viens no Regulas Nr.282/2011 7.pantā 

un PVN likuma 1.panta 4.1daļā uzskaitītajiem pakalpojumiem un tātad ir uzskatāms par elektroniski sniegtu 

pakalpojumu PVN piemērošanas vajadzībām.  

  

Ja šie pakalpojumi tiek sniegti fiziskām personām, kas nav PVN maksātājas un kuru mītnes / deklarētā / 

pastāvīgā uzturēšanās vieta ir ES, piemērojams Regulā Nr.282/2011 (un PVN likuma 140.1pantā) paredzētais 

īpašais PVN režīms attiecībā uz šādiem pakalpojumiem. 



  

Atbilstoši Padomes 28.11.2006. Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 

6.sadaļai (un PVN likuma 140.1pantam) pienākums aprēķināt un maksāt PVN par elektroniski sniegtajiem 

pakalpojumiem ES fiziskām personām ir šo pakalpojumu sniedzējam. 

  

No lasītāja sniegtās informācijas saprotam, ka SIA veic saimniecisko darbību Latvijā, kas ir tās mītnes (jeb 

juridiskās adreses reģistrācijas) vieta, un SIA ir uzskatāma par elektronisko pakalpojumu sniedzēju fiziskām 

personām citās ES dalībvalstīs. Tādā gadījumā sabiedrība PVN maksāšanas vajadzībām var izmantot ES režīmu 

jeb PVN likuma 140.1pantā definēto „savienības režīmu”. 

  

Lai SIA pareizi varētu iekasēt un maksāt PVN, tai nepieciešams iegūt informāciju par saviem pakalpojumu 

saņēmējiem, t.i., lietotāju pastāvīgo / mītnes vai deklarēto dzīvesvietu. Šādu informāciju iespējams iegūt, 

piemēram, nodrošinot personu reģistrēšanos portālā, iegūstot informāciju par bankas maksājumu karti, ar kuru 

persona norēķinās, vai izmantojot citu informāciju, kas objektīvi var tikt izmantota. 

  

Papildu informāciju par PVN maksāšanas kārtību elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem varat lasīt iFinanses.lv 

publikācijā PVN režīma maiņa elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem. 

 


