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Informācijai: 

Veselības ekonomikas centram 

  

Par PVN sadārdzinājuma segšanu   

 

Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) ir izskatījusi Veselības ministrijas 

š.g. 23.maija vēstuli Nr.01-10/2136 par pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) 

sadārdzinājuma segšanu un sniedz savu skaidrojumu par PVN likmes palielināšanas 

rezultātā radīto izdevumu segšanu no projektu finansējuma. 

Informējam, ka Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra protokola Nr.11 9.§ 

5.punktā noteikts, ka 1.mērķa 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) projektos izmaksu pieaugums 

netiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Tas attiecināms arī uz izmaksu 

pieaugumu, kas radies PVN likmes palielināšanas dēļ. Lai atbildīgajām iestādēm un 

sadarbības iestādēm sniegtu skaidrojumu arī par iespējamiem risinājumiem izmaksu 

pieauguma, kas radies PVN likmes palielināšanas dēļ, finansēšanai, vadošā iestāde ir 

izstrādājusi vadlīnijas Nr. 10.5. „Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes vadlīnijas 

par pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu Eiropas Savienības fondu 

projektos saistībā ar 2010.gada 20.decembra grozījumiem likumā „Par pievienotās 

vērtības nodokli”” (turpmāk – vadlīnijas). Vadlīnijas pieejamas ES fondu mājas lapā: 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613.  

Skaidrojam, ka, ja ES fonda projekts ir apstiprināts, tas ir  īstenošanas posmā un 

PVN nav attiecināms Regulas (EK) Nr.1084/2006 3.panta, Regulas (EK) 

Nr.1081/2006 11.panta un Regulas (EK) Nr.1080/2006 7.panta izpratnē, tad izmaksu 

pieaugums, kas radies PVN likmes palielināšanas dēļ, sedzams no ES fonda projekta 

finansējuma saņēmēja līdzekļiem.  

Lai finansētu izmaksu pieaugumu, kas saistās ar PVN likmes palielināšanu, kā 

iespējamos risinājumus iesakām šādus variantus: 

1) ja ES fonda projektā ieplānots finansējums neparedzētu izdevumu 

segšanai, kā finansējuma avotu izmaksu pieauguma finansēšanai 

izmantot projektā plānotos līdzekļus neparedzētiem attiecināmiem 

izdevumiem (contingencies);  
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2) iespēju robežās izmantot ietaupījumu, kas radies ES fonda projekta 

ietvaros veiktās iepirkuma procedūras rezultātā un/vai ietaupījumu, kas 

radies ES fonda projekta citās budžeta pozīcijās.  

 

Ņemot vērā, ka situācija radusies neparedzamu apstākļu dēļ, palielinot ES fonda 

projekta izmaksas, pieļaujams, ka projektam tās pārsniedz attiecīgās darbības 

programmas papildinājumā un Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu 

noteikto maksimālo projekta finansējuma apjomu, tomēr kopējais aktivitātes 

finansējums joprojām iekļaujas pieejamā finansējuma apjomā. 

Izmaksu pieauguma jautājuma, kas saistās ar PVN likmes palielināšanu, 

risināšanai, iesakām piemērot tādu risinājumu, lai maksimāli izvairītos no 

nepieciešamības samazināt ES fonda projektā paredzēto darbu apjomu un aktivitāšu 

ietvaros paredzēto ES fonda projektu skaitu. Vienlaikus iesakām ievērot, lai ES fondu 

projekta plānotais budžets būtu aktuāls, ņemot vērā aktuālākās ekonomiskās attīstības 

prognozes, un tiktu ievēroti labas finanšu pārvaldības principi. 
 

 

 

Vadošās iestādes vadītāja vietā –  

Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktore           D.Grūberte 
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