
Finanšu ministrija 

Netiešo nodokļu departamenta direktore 

Solvita Āmare – Pilka  

 



 

 

 

«Reversās»   

PVN maksāšanas kārtības būtība 
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         PVN Ls 220                          priekšnodoklis Ls 220                                                                                                                  

             
        PVN rēķins  
        Ls 1000 + 220 

        

                                 nauda  

                                   Ls     Ls 1000 + 220 

 

 

 

VALSTS 
BUDŽETS 

PREČU  
(PAKALPOJUMU)  

SAŅĒMĒJS –  
APLIEKAMĀ 

PERSONA 
 

PREČU 
PIEGĀDĀTĀJS 

(PAKALPOJUMU 
SNIEDZĒJS) –  
APLIEKAMĀ 

PERSONA 
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Preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs 
un preču vai pakalpojumu saņēmējs ir 
apliekamās personas 

Preces piegādātas vai pakalpojumi sniegti 
iekšzemē 

Par PVN nomaksu valsts budžetā ir atbildīgs 
preču vai pakalpojumu saņēmējs, tādējādi 
PVN par veikto preču piegādi vai sniegtajiem 
pakalpojumiem valsts budžetā maksā preču vai 
pakalpojumu saņēmējs 
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         PVN Ls 220                          priekšnodoklis Ls 220                                                                                                                  

             
        PVN rēķins  
        Ls 1000 + 220 

        

                                 nauda  

                                   Ls     Ls 1000 + 220 

 

 

 

VALSTS 
BUDŽETS 

PREČU  
(PAKALPOJUMU)  

SAŅĒMĒJS –  
APLIEKAMĀ 

PERSONA 
 

PREČU 
PIEGĀDĀTĀJS 

(PAKALPOJUMU 
SNIEDZĒJS) –  
APLIEKAMĀ 

PERSONA 
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 Likums «Grozījumi likumā «Par pievienotās vērtības 
nodokli»» (Saeima pieņēma 21.07.2011. spēkā ar 
01.10.2011 un 08.12.2011., spēkā ar 01.01.2012.)  

 MK 27.09.2011. noteikumi Nr.747 «Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 
«Likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» normu 
piemērošanas kārtība»» (MK pieņēma 27.09.2011., spēkā 
ar 01.10.2011.)   

 MK 27.12.2011. noteikumi Nr.1010 «Grozījumi Ministru 
kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 
«Likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» normu 
piemērošanas kārtība»» (MK pieņēma 27.12.2011., spēkā 
ar 01.01.2012.)   

 Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 
noteikumos Nr.1640 «Noteikumi par pievienotās vērtības 
nodokļa deklarāciju» (pēdējie pieņemti MK 17.01.2012. 
sēdē) 
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Kurš piemēro? 

 

 ja būvniecības pakalpojumu sniedzējs un 
būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir 
apliekamās personas; 

valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība, 
kas ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar 
pievienotās vērtības nodokli apliekamo 
personu reģistrā*. 

 
* Spēkā no 2013.gada 1.janvāra 

 

 

 

24.02.2012 7 



Kādiem pakalpojumiem? 

 

būvniecības pakalpojumi, kas ir būvdarbu 
veikšana jaunas būves (ēkas, inženierbūves) 
būvēšanai vai esošās būves vai tās daļas 
renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai, 
konservācijai vai nojaukšanai.  
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Kādiem pakalpojumu veidiem? 

būvlaukuma sagatavošana; 

būvobjekta pagaidu būvju būvēšana un to 
nojaukšana; 

būves nulles cikla izbūve; 

būves nesošo un nenesošo elementu vai 
konstrukciju (tai skaitā iebūvējamo 
konstrukciju) būvēšana; 

konstrukciju uzstādīšana ar piegādi vai bez tās 
(tai skaitā stikloto konstrukciju, logu un durvju 
ielikšana, liftu uzstādīšana); 
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Kādiem pakalpojumu veidiem? 

 iekārtu, kas ir būves neatņemama sastāvdaļa 
(tai skaitā ventilācijas sistēma, apkures 
sistēma), uzstādīšana un montāža; 

būves ārējā apdare (tai skaitā fasādes apdare 
un siltināšana);  

būves iekšējā apdare (tai skaitā sienu un 
griestu apdare, siltināšana, grīdas ieklāšana, 
tapešu līmēšana, virsmu krāsošana vai 
lakošana); 
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Kādiem pakalpojumu veidiem? 

 inženierkomunikāciju izbūve (tai skaitā ar būvi 
vai tās daļu funkcionāli saistīto inženiertīklu 
pievada un būves iekšējo inženiertīklu izbūve); 

būves vai tās daļas konservācija; 

būves vai tās daļas nojaukšana; 

būvlaukuma sakopšana un labiekārtošana pēc 
būvdarbu pabeigšanas pirms būvobjekta 
nodošanas ekspluatācijā (izņemot 
apzaļumošanu). 
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Kas veido pakalpojuma apliekamo vērtību? 

Sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtībā iekļauj 
izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrētā 
pakalpojuma sniegšanu (tai skaitā 
būvmateriālu, konstrukciju vai iekārtu, kas ir 
būves neatņemama sastāvdaļa, vai citu 
normatīvajos aktos būvniecības jomā 
paredzēto iekārtu iegādes un uzstādīšanas 
vērtība, būvniecības instrumentu, mehānismu 
vai tehnoloģisko iekārtu nomas vērtība). 
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Būtiski pārejas noteikumi attiecībā uz jauniem 
līgumiem: 

77. Šā likuma 13.6 pantu piemēro būvniecības 
pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar 
līgumiem, kuri noslēgti, sākot ar 2012.gada 
1.janvāri, izņemot būvniecības pakalpojumus, 
kas sniegti 13.6 panta trešajā daļā minētajām 
personām. Būvniecības pakalpojumiem, kas 
sniegti saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti līdz 
2011.gada 31.decembrim, šā likuma 13.6 pantu 
piemēro, sākot ar 2013.gada 1.janvāri. 
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Būtiski pārejas noteikumi attiecībā uz jau 
noslēgtiem līgumiem: 

78. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 8.punktu, 8.1 
daļas 7.punktu, trīspadsmito un četrpadsmito 
daļu un 13.6 pantu piemēro būvniecības 
pakalpojumiem, kas sniegti 13.6 panta trešajā 
daļā minētajām personām saskaņā ar 
līgumiem, kuri noslēgti, sākot ar 2013.gada 
1.janvāri. 
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Saistītie normatīvie akti būvniecības jomā: 

 Būvniecības likums; 

Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi 
Nr. 112 ‘’Vispārējie būvnoteikumi’’; 

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 
noteikumi Nr. 1620 ‘’Noteikumi par būvju 
klasifikāciju’’. 
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Papildināts 8.panta  5.1 daļas 16.1 punkts: 

161) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam tiek piemēroti 
šā likuma 13.1, 13.2, 13.3, 13.5 , 13.6, 32. un 34.pantā paredzētie 
īpašie noteikumi, — atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru 
nodoklis tiek piemērots; 

 

Papildināts 8.pants ar 5.4 daļu šādā redakcijā: 

(54) Ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam tiek piemērots 
kāds no šā likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantā paredzētajiem īpašiem 
noteikumiem, nodokļa rēķinā nenorāda šā panta 5.1 daļas 11. un 
12.punktā minēto informāciju.  

 

Papildināta 10.panta pirmā daļa ar 9.punktu šādā redakcijā: 

9) aprēķināto nodokļa summu par precēm, kas iegādātas saskaņā ar 
šā likuma 13.2, 13.5 vai 13.6 pantu savu apliekamo darījumu 
nodrošināšanai. 
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Jūsu jautājumi! 
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