
 

 

Kad jāreģistrējas par PVN maksātāju?  
18. augusts, 2014 / Sabīne Vuškāne un Dace Everte, zvērinātu advokātu biroja „SORAINEN” vecākās nodokļu 
menedžeres 
 

http://www.ifinanses.lv/lat/atbild_eksperts/nodokli?doc=5474&hl=sorainen&ref=search 

 

Juridiska persona nav reģistrējusies kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs un izvieto nekustamā 

īpašuma reklāmu Google.ie un Šveices interneta mājaslapās. Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 

84.pantā noteikts, ka 85., 87., 88. un 89.pantā noteiktajos gadījumos PVN maksā arī nereģistrētie nodokļa 

maksātāji. PVN likuma 88.pants nosaka personas, kas maksā nodokli budžetā par citas Eiropas Savienības 

dalībvalsts nodokļa maksātāja sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Lasot PVN likuma 88.panta 3.daļu (pirmās divas attiecas uz reģistrētiem nodokļa maksātājiem), atrodams, ka 

nodoklis nereģistrētam nodokļa maksātājam jāmaksā tikai par 20.panta 2.daļā nosauktajiem pakalpojumiem 

(kultūras, mākslas, sporta pakalpojumiem utt.) un 25.pantā minētajiem pakalpojumiem (ar nekustamo īpašumu 

saistītiem pakalpojumiem, ar ko saprotami starpnieku un ekspertu pakalpojumi, viesu izmitināšanas pakalpojumi, 

noma, būvniecība, būvdarbu sagatavošana, būvuzraudzība un arhitektu pakalpojumi). Reklāmas pakalpojumi nav 

minēti. 

  



Taču reklāmas pakalpojumi ir minēti PVN likuma 89.panta 4.daļā, kur ir atsauce uz 30.pantu. Bet PVN likuma 

30.pants attiecas tikai uz trešo valstu sniegtajiem pakalpojumiem.  

  

Vai pareizi saprotu, ka nereģistrētam maksātājam būtu jāaprēķina un jāiemaksā valsts budžetā PVN par Šveices 

(trešās valsts) sniegtajiem reklāmas pakalpojumiem, bet par saņemtajiem pakalpojumiem no Google.ie (Īrijas 

PVN maksātāja numurs) PVN nav jāmaksā? 

  

Atbild Sabīne Vuškāne un Dace Everte, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN vecākās nodokļu 

menedžeres: 

  

PVN likuma 55.panta 1.daļas 2.punktā noteikts, ka nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN 

maksātāju reģistrā, pirms tas saņem tādus pakalpojumus iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā 

likuma 19.panta pirmo daļu. Proti, saņemot pakalpojumus, par kuriem PVN būtu aprēķināms pakalpojuma 

saņēmējam, juridiskai personai, ja tā nav PVN maksātāja, ir jāreģistrējas PVN reģistrā. 

  

Tātad, saņemot reklāmas pakalpojumus no Īrijas uzņēmuma Google.ie, uzņēmumam jāreģistrējas par PVN 

maksātāju un jāuzrāda pakalpojums PVN deklarācijas 55. un 64.rindā. Ja pakalpojumus saņem no trešo valstu, 

piemēram, Šveices, uzņēmuma, reģistrēts PVN maksātājs uzrāda nodokli deklarācijas 54. un 63.rindā. Ja 

pakalpojums netiek izmantots ar PVN apliekamu darījumu veikšanai, PVN par saņemtajiem pakalpojumiem nav 

atskaitāms un priekšnodokļa summa uzrādāma arī 66.rindā. 

  

Saņemot pakalpojumus no trešās valsts, saimnieciskās darbības veicējam nav obligāts pienākums reģistrēties kā 

PVN maksātājam. Attiecīgi, ja pakalpojumus saņem no trešās valsts personas (piemēram, Šveices uzņēmuma), 

par šiem pakalpojumiem saskaņā ar PVN likuma 89.panta 4.daļu Latvijas uzņēmumam ir pienākums aprēķināt un 

iemaksāt valsts budžetā nodokli. 

  

PVN maksājams, iesniedzot MK noteikumu Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas 

kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai 5.pielikumu. Par 

saņemtajiem pakalpojumiem PVN budžetā ir jāmaksā līdz nākamā mēneša 20.datumam. Pakalpojums tiek 

uzskatīts par saņemtu arī tad, kad par to samaksāts avanss. 

 


