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Eksperts: VID pārkāpj likumu, terorizējot 
uzņēmējus par iegādātajām automašīnām 

 

http://focus.bb.lv/news/eksperts-vid-parkapj-likumu-terorizejot-uznemejus-par-iegadatajam-automasinam?25618 

Brīdinājuma izpilde par uzņēmuma izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra tikai 

pretrunīgi vērtētas jauna auto iegādes vērtības dēļ būtu kliedzošs precedents, 

novērtējis nodokļu eksperts. 

 

Jau vēstīts par SIA Stiga RM domstarpībām ar Valsts ieņēmumu dienestu, kura 
ieskatā uzņēmums iegādājies auto par neatbilstošu cenu un tam ir cita vērtība, 
tāpēc uzņēmums var tikt pat izslēgts no PVN maksātāju reģistra. Uzņēmējos tas 
raisījis pamatīgu sašutumu, vēsta Dienas Bizness. 

« 

"Tas būtu kliedzošs precedents ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas 
Savienībā, par ko kāds no uzņēmumiem, visticamāk, varētu arī meklēt 
taisnību Eiropas Komisijā vai caur administratīvo tiesu – ES tiesā," 
norāda ZAB Sorainen nodokļu partneris Jānis Taukačs, kurš Auto 
asociācijas uzdevumā sagatavojis radušās situācijas analīzi. 

» 

"VID šāda rakstura un satura vēstules ir izsūtījis daudziem uzņēmumiem, tāpēc 
Auto asociācijas uzdevumā sagatavojām radušās situācijas analīzi un 
redzējumu ar attiecīgu argumentāciju, ko nodokļu administrācijas vadība ir 
uzklausījusi, un pašlaik, šķiet, VID ir paņēmis savdabīgu pauzi, jo ir izprasti 
tirgotāju argumenti," skaidro Taukačs. Viņaprāt, šādu auto pircējiem 
nevajadzētu rasties nekādām negatīvām sekām. 

« 

http://focus.lv/news/vid-vestule-par-iegadato-auto-soke-uznemeju-es-vienkarsi-nezinu-ko-tagad-darit?25548
https://www.db.lv/zinas/video-vid-parkapj-likumu-486010


"Ja šādu auto cena būtu 50 000 eiro un vairāk, tad pircēji tādu nebūtu 
pirkuši un darījums nebūtu noticis, tāpēc pirkuma cena un vērtība ir 
identiskas," uz jautājumu par atšķirību starp cenu un auto vērtību 
atbild Taukačs. Viņš atgādina, ka PVN jautājumus visā ES nosaka 
attiecīga direktīva un attiecīgie ES tiesu spriedumi (un tāpēc to VID 
nevar interpretēt, kā gribētos), bet reprezentatīvā auto definīcija un tā 
parametri ir katras ES dalībvalsts lieta, Latvijas gadījumā tas iekļauts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. 

» 

"Tas ir viens no absurdākajiem VID lēmumiem, ko pēdējā laikā esmu redzējis, 
jo ir pārkāptas daudzas tiesību normas," uz lūgumu novērtēt VID izsūtītos 
pieprasījumus par PVN deklarāciju precizēšanu saistībā ar vieglā auto, kura 
cena ir zemāka par 50 000 eiro, iegādi, atbild Taukačs. 

Viņš norāda, ka darījumos starp nesaistītajām personām darījuma cena un 
vērtība ir identiska, pretējā gadījumā puses par šo darījumu nebūtu vienojušās. 

 


