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Sadarbībā starp juridiskajām personām pastāv nerakstīta etiķete – cenas norādīt bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Kā pareizi norādīt sava pakalpojuma cenu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām? Vai to drīkst norādīt bez PVN ar norādi "cena bez PVN"? Vai
tomēr cenā obligāti jāiekļauj PVN?
Lai atbildētu uz jautājumu par pareizu cenu norādīšanu, nepieciešams nošķirt 2 situācijas:
•

pakalpojumus sniedz patērētājiem jeb fiziskajām personām;

•

par cenu informē juridiskās personas.

Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un
pakalpojumu cenas" (MK noteikumi Nr.178) paredzēta kārtība, kādā jānorāda pārdošanas
cena un mērvienības cena gan precēm, ko piedāvā patērētājiem, gan pakalpojumiem.
Šo noteikumu interpretācijā patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties,
iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kas nav
saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību (definīcija atbilstoši Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 1.panta 3.punktam).
MK noteikumu Nr.178 3.punktā paredzēts, ka cena norādāma tā, lai:
•

tā būtu nepārprotama, viegli identificējama, skaidri salasāma;

•

patērētājam būtu pilnīgi skaidrs, uz kuru preci vai pakalpojumu tā attiecas.

Prasība cenu piedāvājumā iekļaut PVN paredzēta MK noteikumu Nr.178 19.punktā,
atbilstoši kuram pakalpojuma cenā jābūt ietvertam PVN un citiem nodokļiem, ja tādi ir
piemērojami. Savukārt MK noteikumu Nr.178 20.punktā paredzēts, ka pakalpojumu galīgo
cenu norāda cenrādī vai citā vizuāli uztveramā veidā. Ja pakalpojuma galīgā cena nav
zināma, norāda veidu, kādā cenu aprēķina.
Līdz ar to secināms, ka, sniedzot pakalpojumus fiziskajām personām, pakalpojumu
sniedzējam ir pienākums norādīt pilnu pakalpojuma cenu, kurā jau iekļauts gan PVN, gan
citi maksājumi, ja tādi piemērojami.
Savukārt attiecībā uz juridiskajām personām jāsecina, ka cenu norādīšana nav regulēta,
būtībā šobrīd pastāvot tikai 1 nosacījumam – abām darījumā iesaistītajām pusēm jābūt
skaidrai pakalpojuma cenai neatkarīgi no tā, vai cena norādīta "ieskaitot PVN" vai
"neieskaitot PVN".
Jānorāda, ka juridiskā persona – pakalpojumu pircējs, izpildoties noteiktiem kritērijiem,
drīkst atskaitīt samaksāto PVN priekšnodokli.
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā regulēts nodokļa rēķina saturs, nosakot
prasību, ka nodokļa rēķinā jābūt norādītai summai, neieskaitot PVN, aprēķinātajam PVN
un summai ar PVN. Tādējādi, jau piedāvājot pakalpojumu juridiskajai personai, praksē
nereti norāda pakalpojuma cenu pirms PVN, atsevišķi PVN summu un kopsummu ar PVN.

