
 

 

Kādu PVN likmi piemēro atsevišķiem grāmatu ražošanas 
procesiem? 
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Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN 

likums) 42.pantā noteikts, ka samazināto 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi 

piemēro  

• iespieddarba vai elektroniska izdevuma 

formā izdotai mācību literatūras un 

oriģinālliteratūras piegādei, izņemot minētās 

literatūras piegādi tiešsaistes režīmā vai to 

lejupielādējot; 

• tādu iespieddarba vai elektroniska 

izdevuma formā izdotu avīžu, žurnālu, biļetenu 

un citu periodisko izdevumu piegādei, kuri iznāk 

ne retāk kā reizi 3 mēnešos un kuru vienreizējā 

tirāža pārsniedz 100 eksemplāru, kā arī to 

abonentmaksai.  

Kāda PVN likme ir piemērojama atsevišķiem minēto izdevumu ražošanas procesiem, piemēram, drukāšanai, 

maketēšanai, korektūrai u.c., ja kāds no tiem tiek uzticēts apakšuzņēmējam? Piemēram, Lielbritānijas 

normatīvajos aktos ir noteikts, ka jebkuri ražošanas procesi, kas ietilpst grāmatu vai periodikas izdošanā, tiek 

aplikti ar PVN 0% likmi neatkarīgi no tā, vai tie ir uzskaitīti vienā vai atsevišķos PVN rēķinos. Pie tam tiesības 

piemērot samazināto likmi ir ne tikai grāmatu vai periodikas piegādātājam, bet arī apakšuzņēmējam, kas veicis 

kādu no ražošanas procesiem. Proti, atsevišķo procesu PVN likme ir atkarīga no gala preces PVN likmes. 

  

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

  

Saskaņā ar Padomes 28.11.2006. Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 

(Direktīva) un PVN likuma pamatprincipiem atbrīvojumi un samazinātās likmes preču un pakalpojumu piegādēm 

piemērojamas šauri. 

  



Direktīvas 98.pants paredz, ka samazinātā PVN likme piemērojama tikai tiem pakalpojumiem, kas noteikti 

Direktīvas III pielikumā. 

  

Direktīvas III pielikums paredz izņēmumu šādām ar grāmatām saistītām piegādēm: "visa veida fiziskā formātā 

(ietverot brošūras, bukletus un tamlīdzīgus iespieddarbus, bilžu, zīmējamās un krāsojamās grāmatas bērniem, 

iespiestas notis vai nošu rokrakstus, kartes un hidrogrāfiskas vai tamlīdzīgas shēmas) izdotu grāmatu piegāde, 

tostarp bibliotēku izsniegtas grāmatas, laikraksti un periodiskie izdevumi, izņemot materiālus, kas pilnīgi vai 

galvenokārt veltīti reklāmai." 

  

Savukārt Latvijā samazinātā PVN likme piemērojama tikai tām preču piegādēm un pakalpojumiem, kas ir 

paredzēti Latvijas PVN likumā – piegādēm, kuras lasītājs ir uzskaitījis. 

  

Attiecīgi pakalpojumiem, kas nav uzskaitīti PVN likuma 42.pantā, kā, piemēram, atsevišķiem ražošanas 

procesiem - drukāšanai, maketēšanai, korektūrai u.c. - kas tiek uzticēti apakšuzņēmējam, piemērojama PVN 

standartlikme 21%. 

 


