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Atvieglojumi PVN piemērošanā e-komercijas jomā un citi 

būtiski grozījumi PVN likumā 
 

 

2020. gada 15. oktobrī Saeimā tika pieņemti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

likumā (Grozījumi),1 kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Grozījumi pieņemti ar mērķi 

radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas Savienības (ES), kā arī trešo valstu un 

teritoriju uzņēmējiem, nosakot vienkāršotākus PVN piemērošanas noteikumus 

e-komercijas jomā un samazinot administratīvo slogu.  

Grozījumi paredz ieviest šādas izmaiņas: 

| Mini vienas pieturas shēmas (MOSS)2 īpašā PVN maksāšanas režīma tvēruma 

paplašinājums, ieviešot divus jaunus režīmus – īpašais ārpussavienības un 

savienības režīms. 

| Jauna importa PVN maksāšanas režīma ieviešana no trešajām valstīm vai teritorijām 

ievestu preču tālpārdošanai (IOSS)3. 

| Jauni noteikumi preču tālpārdošanas darījumiem.  

| PVN deklarēšanas un maksāšanas vienkāršošanas pasākumu ieviešana personām, kas 

nodarbojas ar preču uzrādīšanu muitai.  

| PVN atbrīvojuma sliekšņa atcelšana mazās vērtības precēm, nosakot, ka trešo valstu un 

teritoriju sūtītajām precēm piemērojams PVN neatkarīgi no sūtījuma vērtības.   

 
1 Grozījumi “Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, pieejami: https://likumi.lv/ta/id/318072-grozijumi-

pievienotas-vertibas-nodokla-likuma  
2 Mini One Stop Shop 
3 Import One Stop Shop 

https://likumi.lv/ta/id/318072-grozijumi-pievienotas-vertibas-nodokla-likuma
https://likumi.lv/ta/id/318072-grozijumi-pievienotas-vertibas-nodokla-likuma
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MOSS kļūst par OSS  

 

MOSS ir PVN maksāšanas režīms, kas līdz šim piešķīris nodokļa maksātājiem 

vienkāršotāku pieeju PVN piemērošanai, veicot noteiktu preču un pakalpojumu piegādes 

vairākās ES dalībvalstīs. Proti, šobrīd MOSS paredz, ka uzņēmumiem ir jāreģistrējas kā 

PVN maksātājiem tikai vienā dalībvalstī, ja šie subjekti nodarbojas ar elektronisko 

sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu nodrošināšanu tādām 

personām, kuras nav PVN maksātājas. Tādējādi tiek atvieglots PVN maksāšanas process, 

jo nav nepieciešamības reģistrēties katrā ES dalībvalstī, kurā tiek sniegti šie pakalpojumi. 

 

Savukārt ar Grozījumiem tiek paplašināts MOSS režīms, izdalot divus dažādus īpašos 

režīmus (OSS)4 - ārpussavienības un savienības, kas piemērojams turpmāk izklāstītajai 

saimnieciskajai darbībai.  

 

 

 
Ārpussavienības režīms turpmāk būs 

piemērojams: 

Savienības režīms turpmāk būs 
piemērojams: 
 

| Visiem ES sniegtajiem 
pakalpojumiem, kurus sniedz nodokļa 

maksātājs, kuram ES nav saimnieciskās 
darbības mītnes vietas, ja pakalpojumi 
tiek sniegti personām, kuras nav PVN 
maksātājas. 
 

| Nav attiecināms uz ES piegādātajām 
precēm. Šī iemesla dēļ, nolūkā atvieglot 
PVN maksāšanas kārtību arī uz šo 
kategoriju, tiek ieviests jauns PVN 
maksāšanas režīms – IOSS (skat. 
zemāk).  

| Visiem ES sniegtajiem pakalpojumiem, 
kurus sniedz nodokļa maksātājs, kura 

saimnieciskās darbības mītnes vieta ir ES, 
bet neatrodas patēriņa dalībvalsts teritorijā 
un ja pakalpojums tiek sniegts personām, 
kuras nav PVN maksātājas. 
 

| Jebkurai ES piegādātajai precei, kas 
piegādāta personai, kura nav nodokļa 
maksātāja, ja: 

 

1) preces piegādātājs veic preču 
tālpārdošanu ES vai 
 

2) preces piegādātājs veicina5 preču piegādi 
ar elektroniskas saskarnes palīdzību, ja 

preču nosūtīšana un transportēšana 
sākas un beidzas vienā dalībvalstī.  

 

 

Tātad, katrā no augstāk minētajiem saimnieciskās darbības gadījumiem, saimnieciskās 

darbības veicējs var izvēlēties reģistrēties kā PVN maksātājs tikai vienā ES 

dalībvalstī, nevis katrā dalībvalstī, kurā tiek veikta attiecīgā ar PVN apliekamā 

saimnieciskā darbība.  

 

  

 
4 One Stop Shop 
5 Jēdziena “veicina” izpratne - izmantojot elektronisku saskarni, notiek pircēja saziņa ar piegādātāju, kurš piedāvā 

pārdot preces ar elektroniskās saskarnes palīdzību, un rezultātā ar šīs elektroniskās saskarnes palīdzību tiek 

piegādātas preces (ES Regulas 2019/2026 5b pants).  
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Būtiskais par preču piegādes veicināšanu – tirdzniecības platformu darbību 

Preču nosūtīšanas vai transportēšanas veicināšana, izmantojot elektronisko saskarni 

(piemēram, tirdzniecības platformu vai portālu), tiek pielīdzināta preču piegādei par 

atlīdzību. Noteiktos gadījumos tirdzniecības platformām (nevis pašiem uzņēmumiem, kas 

izmanto šīs platformas) būs pienākums patstāvīgi iekasēt, reģistrēt un nomaksāt PVN. 

Tādējādi tirdzniecības platformas tiek iesaistītas PVN iekasēšanā par precēm, kuras 

iegādātas tiešsaistē, uzskatot, ka tās pašas saņem un veic preču piegādi.  

Tādi gadījumi ir: 
 

1) no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanas 

veicināšana, ja to patiesā vērtība, nepārsniedz 150 EUR; 

2) tāda nodokļa maksātāja, kas neveic saimniecisko darbību ES, veikto preču piegāžu ES 

personām, kuras nav PVN maksātājas, veicināšana. 

 

Ņemot vērā to, ka preču piegāde, izmantojot elektroniskās platformas, sastāv no diviem 

posmiem, lai neradītu papildu administratīvo slogu PVN maksātājiem, Grozījumi paredz, 

ka starp komersantiem organizētās piegādes (B2B), kas paredzētas pārdošanai tiešsaistē 

patērētājiem, ir atbrīvota no PVN. 

Būtiskais par preču tālpārdošanu 
 

Preču tālpārdošanas darījumi turpmāk tiks definēti pēc teritoriālas piederības: preču 

tālpārdošana ES teritorijā un no trešajām valstīm vai teritorijām importētu preču 

tālpārdošana.  

 

Robežvērtība preču piegādes vietas noteikšanai būs 10 000 EUR (iepriekšējā vai 

kalendāra gadā ietvaros), ar iespēju piemērot tālpārdošanas režīmu pirms minētās 

vērtības sasniegšanas. Par preču piegādes vietu tālpārdošanas darījumos uzskata 

dalībvalsti, kurā preces atrodas brīdī, kad beidzas to nosūtīšana vai transportēšana preču 

saņēmējam. 
 

Jauna IOSS PVN maksāšanas režīma ieviešana  

Grozījumi PVN likumā paredz ieviest arī īpašu režīmu no trešajām valstīm vai 

trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai (IOSS), kuru varēs piemērot 

gan PVN maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību ES un veic importētu preču 

tālpārdošanu, gan PVN maksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību ES un veic no trešās 

valsts importētu preču tālpārdošanu.  

Būtiskākais par IOSS:  

| Piemērojot IOSS režīmu, PVN nav jāmaksā preču importēšanas brīdī muitas 

iestādei, bet gan preču piegādes brīdī, iesniedzot atbilstošu PVN deklarāciju.  

| IOSS tiks attiecināts uz preču sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR 

(izņemot akcīzes precēm, piemēram, kafija, alkohols, cigaretes). Pārsniedzot minēto 

preču sūtījuma robežvērtību, preču sūtījumam importēšanas brīdī būs nepieciešams 

noformēt standarta muitas deklarāciju. 

| No trešajām valstīm vai teritorijām importētu preču tālpārdošana ir preču piegāde, kurā 

preču piegādātājs vai kāda tā vietā norīkota persona nosūta vai transportē 

preces no trešās valsts vai teritorijas preču saņēmējam dalībvalstī.  

| PVN samaksu valsts budžetā un saistību izpildi importa režīma nolūkā varēs veikt vai nu 

pats PVN maksātājs, vai arī tā izvēlēts starpnieks. 
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Vienkāršota pieeja personām, kas uzrāda preces muitai 

Visbeidzot, lai tiktu līdzi straujajam e-komercijas uzplaukumam, tiek ieviesti 

vienkāršošanas pasākumi personām, kas uzrāda preces muitas iestādei (piemēram, 

kurjerpasti, pasta operatori), paredzot iespēju samaksāt PVN par no trešajām valstīm vai 

teritorijām importētajiem preču sūtījumiem kā kopsummu vienu reizi mēnesī.  

Arī šis īpašais režīms attiecināms uz tādām no trešajām valstīm vai teritorijām 

importētajām precēm, kas nav akcīzes preces un kuru patiesā vērtība nepārsniedz 

150 EUR. Īpašais režīms izmantojams tikai tad, ja netiek izmantots IOSS režīms un preču 

nosūtīšana vai transportēšana beidzas dalībvalstī, kurā preces importētas (laistas brīvā 

apgrozībā).  

Šis režīms ļaus iemaksāt PVN valsts budžetā līdz mēnesim, kurā preces ir deklarētas, 

sekojošā mēneša sešpadsmitajam datumam. Tāpat jāpatur prātā arī tas, ka ar 

Grozījumiem tiek atcelts PVN atbrīvojuma slieksnis mazvērtīgajām precēm (22 EUR). Tas 

nozīmē, ka turpmāk PVN būs jāmaksā par precēm neatkarīgi no to vērtības. 

 

Lai piemērotu kādu no iepriekš aprakstītajiem īpašajiem režīmiem, nepieciešams precīzi 

iepazīties ar darbībām, kas veicamas, lai attiecīgo režīmu piemērotu, Valsts ieņēmumu 

dienestam iesniedzamajiem dokumentiem, turpmākajiem PVN deklarēšanas nosacījumiem 

un īpašajām PVN deklarācijas formām, kā arī citām piemērojamām prasībām, piemēram, 

detalizētas darījumu uzskaites veikšana.  

 

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar jaunajiem grozījumiem PVN likumā un tā 

ietekmi uz Jūsu darbību, sazinieties ar: 

 

 

 
Māris Vainovskis 
Vecākais partneris, 
Banku un finanšu tiesību un Kapitāla tirgu prakses grupas vadītājs  
 
: +371 67 280 102 
: +371 29 118 902 
@: maris.vainovskis@eversheds-sutherland.lv 

  

 
 
Anete Marhele 
Vecākā juriste, 
Nodokļu prakses grupas vadītāja  
 

: +371 67 280 102 
: +371 27 848 868 
@: anete.marhele@eversheds-sutherland.lv 
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