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Svarīgi PVN jaunumi viesnīcu biznesam – nepalaidiet garām iespēju piemērot 5% PVN 

 
2009.gada 3.februārī Ministru kabinets pieĦēmis jaunus noteikumus, kas skar viesnīcu biznesu. Šie grozījumi veikti MK 
noteikumos Nr. 933 par „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtību”. Tie paredz, ka attiecībā 
uz viesu izmitināšanas pakalpojumiem, par kuru sniegšanu 2009. gadā līgumi tika noslēgti līdz 2008. gada 12. decembrim, 
varēs piemērot 5% likmi (šobrīd spēkā esošas 21% PVN likmes vietā).  
 
Lai piemērotu šo likmi, minēto pakalpojumu sniedzējiem kopā ar 2009. gada janvāra PVN deklarāciju būs jāiesniedz VID 
pārskatu par šādiem līdz 12.12.2008. noslēgtajiem līgumiem, norādot: 

 
1) pakalpojuma saĦēmēju un tā reăistrācijas numuru; 
2) pakalpojuma veidu; 
3) līguma numuru; 
4) darījuma vērtību; 
5) aprēėināto PVN summu. 

 
IzmaiĦas PVN deklarācijās 

 
Ar 2009. gada 30. janvāri stājās spēkā jauni grozījumi MK noteikumos Nr. 42 „Noteikumi par PVN deklarāciju”. Minēto 
grozījumu veikšana bija loăiska nepieciešamību sakarā ar būtiskiem grozījumiem PVN likumā 2008. gada decembrī. Tomēr, 
veiktās izmaiĦas deklarācijas veidlapās attiecas ne tikai uz paaugstinātām PVN likmēm. Tagad, aizpildot PVN deklarācijās 
iestrādāto jauno sadaĜu, iespējams: 

 
1) pieprasīt pārmaksāto PVN summu novirzīt citu nodokĜu un nodevu veikšanai; 
2) saĦemt PVN pārmaksu uz norādīto kontu. 

 
Stājās spēkā nodokĜu konvencija ar Itāliju 

 
Ar 2009. gada 1. janvāri stājās spēkā Itālijas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības konvencija par nodokĜu 
dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokĜiem un nodokĜu nemaksāšanas novēršanu. 
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Sorainen sniedz konsultācijas nodokĜu jomā, domstarpību ar VID risināšanā, kā arī nodokĜu rūpīgā izpētē (tax due 
diligence). Precīzāku informāciju par grozījumiem nodokĜu tiesību aktos varat uzzināt pie Sorainen nodokĜu juristiem:  
 
Jānis Taukačs, advokāts, partneris un nodokĜu prakses vadītājs (janis.taukacs@sorainen.lv),  
Ūve Zosārs, advokāts, sertificēts grāmatvedis (uve.zosars@sorainen.lv),  
Edgars Koškins, advokāts (edgars.koskins@sorainen.lv),  
Alisa Šurko (alisa.surko@sorainen.lv). 
 

Sorainen – pasaules nodokĜu dienesta alianses (World Tax Service (WTS) Alliance) neekskluzīvais sadarbības 
partneris 

(Non-exclusive cooperation partner of World Tax Service (WTS) Alliance) 


