Informatīvais ziņojums

16.01.2018

Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz jaunākajām aktualitātēm un likumdošanas izmaiņām.

Īpašais PVN piemērošanas režīms un kārtība no 2018. gada. (Reversais PVN)

Sākot ar 01.01.2018., papildus vairākām preču grupām tiek piemērots reversais PVN:
metālizstrādājumiem un ar tiem saistītiem pakalpojumiem, sadzīves elektroniskām iekārtām,
sadzīves elektriskajai aparatūrai, būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei.
Lūdzam izvērtēt savu tigoto preču atbilstību reversā PVN nosacījumiem un jautājumu
gadījumā griezties pie grāmatvežiem.
Ņemot vērā, ka likums par PVN ir papildināts ar pantiem par īpašo piemērošanas režīmu
metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem, kā arī sadzīves elektronisko iekārtu un
sadzīves elektriskās aparatūras piegādei, Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumi Nr.17 ir
papildināti ar 7. un 8.pielikumu, kuros noteiktas preces, kuru piegādēm piemēro īpašo PVN
piemērošanas režīmu, ir izmantota kombinētā nomenklatūra (Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas
(EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā un tās
grozījumos). Regula pieejama:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1821&from=LV

Metālizstrādājumi
Nodokli par metālizstrādājumu piegādi un ar piegādi saistītajiem pakalpojumiem, kas veikti
iekšzemē, valsts budžetā maksā preču (pakalpojuma) saņēmējs, ja preču (pakalpojumu) piegādātājs
un saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.
Preču piegādātājs vai ar piegādi saistīta pakalpojuma sniedzējs izraksta preču saņēmējam
nodokļa rēķinu, kurā piegādāto preču vērtību norāda bez nodokļa.
Apmaksa jāveic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
Īpašo nodokļa piemērošanas režīmu piemēro arī sekojošiem ar metālizstrādājumu piegādi
saistītiem pakalpojumiem: metālizstrādājumu griešana, locīšana, mehāniskā apstrāde, metināšana,
velmēšana, tīrīšana, virsmas apstrāde un citas apstrādes formas.
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Metālizstrādājumi, kuru piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu
Kombinētās
nomenkl.
kods

Nosaukums

7207

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7208

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti
velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma

7209

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti
velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma

7210

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, plaķēti, ar
elektrolītisku vai citu pārklājumu

7211

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm,
neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma

7212

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, plaķēti,
ar elektrolītisku vai citu pārklājumu

7213

Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda

7214

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās
velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas
liektus stieņus

9.

7215

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi

10.

7216

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

11.

7217

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples

12.

7218

Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

13.

7219

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk

14.

7220

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm

15.

7221

Nerūsējošā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos

7222

Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā
tērauda

7223

Nerūsējošā tērauda stieple

7224

Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda
pusfabrikāti

19.

7225

Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk

20.

7226

Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm

21.

7227

Karsti velmēti citu leģēto tēraudu stieņi brīvi tītos saišķos

7228

Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi
leģētā un neleģētā tērauda stieņi

23.

7303

Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna

24.

7304

Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili

7305

Citas dzelzs vai tērauda caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai
tamlīdzīgi sastiprinātas), ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz
406,4 mm

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

16.
17.
18.

22.

25.
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7306

Citādi dzelzs vai tērauda cauruļvadi, caurules un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi
vai metināti, kniedēti vai citādi sastiprināti)

27.

7314 50 00

Dzelzs vai tērauda perforētas vilktas loksnes

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

7326 90 98
7407
7408
7409
7411
7604
7605
7606
7608

Citur neminēti un neiekļauti dzelzs vai tērauda izstrādājumi
Vara stieņi un profili
Vara stieples
Vara loksnes un sloksnes, kas biezākas par 0,15 mm
Liela un maza diametra vara caurules
Alumīnija stieņi un profili
Alumīnija stieples
Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas biezākas par 0,2 mm
Alumīnija caurules un caurulītes

26.

Sadzīves elektroniskās iekārtas un sadzīves elektriskā aparatūra
Nodokli par preču piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā preču saņēmējs, ja preču
piegādātājs un saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.
Preču piegādātājs izraksta preču saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto preču vērtību norāda bez
nodokļa.
Apmaksa jāveic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
Sadzīves elektroniskās iekārtas un sadzīves elektriskā aparatūra, kuras piegādēm piemēro īpašo pievienotās
vērtības nodokļa piemērošanas režīmu.
Nr.

Kombinētās
nomenkl.
kods

Nosaukums

7321

Dzelzs vai tērauda apkures un virtuves krāsnis, kamīni un plītis (ieskaitot krāsnis ar
iebūvētiem centrālapkures katliem)

8418

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita
veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415*

3.

8421 12 00

Iekārtas drēbju sausināšanai un žāvēšanai

4.

8422 11 00

Mājsaimniecības trauku mazgājamās mašīnas

8415 10

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma
un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē,
piestiprināšanai logā, sienā, griestos vai grīdā, autonomie, vai sadalītās (divbloku)
sistēmas

8443 31 00

Mašīnas, kas veic divas vai vairākas printēšanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas
funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai (datoram) vai
tīklam

8443 32 10

Printeri, spējīgi pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

8443 32 80

Kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, kas veic tikai vienu funkciju – kopēšanu vai faksa
nosūtīšanu, spējīgi pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai (datoram) vai
tīklam (izņemot printerus)

1.
2.

5.

6.
7.
8.
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Nr.

Kombinētās
nomenklatūras
kods

Nosaukums

9.

8443 39 00

Printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā vai atsevišķi

8443 91 10

Citur neminētas un neiekļautas daļas un piederumi iespiedmašīnām, kuras izmanto
pusvadītāju ražošanai

8443 91 91

Citur neminētas un neiekļautas daļas un piederumi no čuguna vai lietā tērauda
iespiedmašīnām, kurās iespiešanai izmanto plates, cilindrus un citus pozīcijā 8442*
minētos tipogrāfijas komponentus

8443 91 99

Citur neminētas un neiekļautas daļas un piederumi iespiedmašīnām, kurās
iespiešanai izmanto plates, cilindrus un citus pozīcijā 8442* minētos tipogrāfijas
komponentus

8443 99 10

Printeru, kopēšanas mašīnu un faksa aparātu elektroniskie bloki

8443 99 90

Citur neminētas un neiekļautas printeru, kopēšanas mašīnu un faksa aparātu daļas un
piederumi

8471 41 00

Datu automātiskās apstrādes iekārtas, kurām vienā korpusā ir vismaz centrālais
procesors un viena datu ievades un viena datu izvades iekārta, arī apvienotas

8471 49 00

Datu automātiskās apstrādes iekārtas sistēmu veidā, kurām ir vismaz centrālais
procesors, viena datu ievades un viena datu izvades iekārta

8473

Daļas un piederumi (izņemot pārsegus, futrāļus un tamlīdzīgus), kas paredzēti tikai
vai galvenokārt pozīcijās 8470, 8471 un 8472* minētajām mašīnām

8517 62 00

Iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai
reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un maršrutēšanas aparātus

8523 51

Energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces

8450

Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, ieskaitot mašīnas
ar sausināšanas ierīcēm

21.

8451 21 00

Žāvēšanas mašīnas ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg

22.

8508

Putekļsūcēji

8509

Mājsaimniecības elektromehāniskās ierīces ar iebūvētu elektromotoru, izņemot
putekļsūcējus, kas minēti pozīcijā 8508*

8510

Skūšanas, matu griešanas un atmatošanas ierīces ar iebūvētu elektromotoru

8516

Elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji;
elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai; elektriskas ierīces matu
veidošanai (piemēram, matu žāvētāji, matu cirtotāji, matu cirtojamās knaibles) un
roku žāvētāji; elektriskie gludekļi; citādas elektrotermiskās ierīces mājsaimniecības
vajadzībām; sildierīču pretestību elementi, izņemot pozīcijā 8545* minētos

26.

8518 50 00

Skaņas pastiprināšanas elektroierīces

27.

8518 21 00

Atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi

28.

8518 22 00

Vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

23.
24.

25.
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Nr.

Kombinētās
nomenklatūras
kods

Nosaukums

29.

8519

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti

30.

8521

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā

8528

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas
uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas
vai reproducēšanas aparatūru

9006

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes

31.
32.

Būvniecības pakalpojumi un būvizstrādājumu piegāde
Sākot ar 01.01.2018, ir paplašināts īpašais PVN piemērošanas režīms attiecībā uz būvniecības
pakalpojumiem. Likuma izpratnē būvniecības pakalpojumi ir jebkuru būvdarbu veikšana, kā arī būvniecības
pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana. Līdz 31.12.2017 reversā PVN piemērošana bija tikai
būvniecības pakalpojumiem, kuru veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai vienkāršotās renovācijas
apliecinājuma karte. No 01.01.2018. PVN reversā kārtībā ir paplašināta un tiek piemērota visiem būvdarbiem,
neskatoties uz to vai ir būvatļauja, vai kāds cits apliecinājums būvdarbu veikšanai.
Savukārt, saskaņā ar būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem, būvdarbi ir būvniecības
procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi
vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu.
Tādējādi minēto kārtību piemēro arī tādiem būvniecības pakalpojumiem, kuri sniegti kā atsevišķi
būvniecības pakalpojumi (piemēram, atsevišķi sniegti remonta darbi), nesasaistot tos tikai ar nekustamo
īpašumu atjaunošanas vai pārbūves procesiem.
Ievērojot minēto, ar 2018.gada 1.janvāri apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro būvniecības
pakalpojumiem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
-

sniegtie būvniecības pakalpojumi atbilst jēdzienam “būvdarbi”;
būvniecības pakalpojumi tiek sniegti iekšzemē un būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības
pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti iekšzemes PVN maksātāji.

Savukārt, darbi, kas veikti ēkas vai būves (vai tās daļas) uzturēšanai, uzkopšanai vai iekārtu nomaiņai
ēkā vai būvē (vai tās daļā), neietekmējot ēkas vai būves iekšējās un ārējās sienas, nav uzskatāmi par
būvniecības pakalpojumiem, kam ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība. Attiecībā uz
projektēšanas pakalpojumiem regulējums nemainās, proti, tāpat kā pirms 2018.gada projektēšanai apgriezto
PVN maksāšanas kārtību piemēro tikai tad, ja tā ir ietverta būvniecības pakalpojumu līgumā.
Jautājumos par būvizstrādājumiem un to veidiem jāgriežas pie attiecīgās preces ražotāja vai
Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
Jautājumos par sniegto pakalpojumu atbilstību būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo
aktu izpratnē jāgriežas LR Ekonomikas ministrijā - vadošā iestāde, kas izstrādā un īsteno politiku būvniecības
nozarē.
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Daži piemēri preču kategorijas būvizstrādājumu noteikšanai

Jomas
kods

Būvizstrādājuma joma

Preču veidu piemēri

1

Rūpnieciski izgatavoti, parastā, vieglā, autoklavētā
gāzbetona izstrādājumi

Bloki ārsienu būvniecībai, starpsienu plātnes,
pārsedzes u.tml.

2

Durvis, logi, slēģi, aizvirtņi, vārti un citi saistīti
būvizstrādājumi

PVC, koka logi un durvis, garāžu un industriālie
vārti u.tml.

3

Izolācijas materiāli (plēves), tostarp šķidrā veidā
lietojamie un komplekti (ūdens un/vai ūdens
tvaika kontrolei)

Tvaika plēves, antikondensāta plēves,
hidroizolācijas plēves u.tml.

4

Siltumizolācijas izstrādājumi

Siltumizolācijas vates, poliuretāna loksnes u.tml.

5

Būvkonstrukciju balstīklas, tapas konstrukciju
salaidumiem

Tiltu balstīklas (sijas, vanti, arkas, fermas) u.tml.

Skursteņi, dūmvadi un īpaši izstrādājumi

Metāla, skārda, keramiskie skursteņi, skursteņa
odere, dūmvadi kamīniem u.tml.

7

Ģipša izstrādājumi

Ģipškartona plāksnes (reģipsis), apmetumi u.tml.

8

Ģeotekstilmateriāli, ģeomembrānas un saistīti
izstrādājumi

HDPE ģeomembrāna, drenāžas ģeokompozīts
u.tml.

9

Nenesošo sienu konstrukcijas, apšuvums,
hermetizētas stikla konstrukcijas

Stikla paketes, profilīti u.tml.

6

10

Stacionārs ugunsdrošības aprīkojums (ugunsgrēka
signalizācija, detektors, stacionāri ugunsdzēšanas,
uguns un dūmu kontroles un sprādzienu
slāpēšanas līdzekļi)
Ugunsgrēka detektori, signalizācijas iekārtas u.tml.
Sanitārtehniskās iekārtas

Ūdens, kanalizācijas un apkures cauruļvadi,
izlietnes, podi, vannas u.tml.

12

Ceļu stacionārais aprīkojums – ceļu tehnika

Stacionārās ceļa zīmes, ceļa stabi u.tml.

13

Koka būvkonstrukcijas izstrādājumi/daļas un
palīgmateriāli

Balsti, sijas, brusas, dēļi u.tml.

Kokmateriāla plātnes un elementi

Finieris, saplāksnis, kokšķiedru plātnes, fibrolīts
u.tml.

11

14
15

Cements, būvkaļķi un citas hidrauliskās saistvielas Parastie un īpašie cementi, hidrauliskie kaļķi u.tml.

16

Dzelzsbetona un spriegbetona stiegrojuma
tērauds (un palīgmateriāli), spriegojuma komplekti

Dažāda veida armatūra u.tml

17

Izstrādājumi mūra darbiem un ar tiem saistītie
ražojumi, mūra elementi, javas, palīgmateriāli

Ķieģeļi, javas maisījumi, būvjavas u.tml.

18

Notekūdeņu tehnoloģijām paredzētie izstrādājumi

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas u.tml.

19

Grīdas segumi

Laminātparkets, linolejs u.tml

20

Metāla būvkonstrukcijas un palīgmateriāli

Profili, sijas, stiegras u.tml.

21

Iekšējo un ārējo sienu un griestu apdare. Iekšējo
starpsienu komplekti

Paneļi, plātnes, piekaramie griesti, rāmji, fasāžu
apdares keramikas plāksnes, flīzes, tapetes u.tml.

Grāmatvedības pakalpojumi SIA Euroaudit. Zemitāna iela 6, Rīga.
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Jomas
kods

Būvizstrādājuma joma

Preču veidu piemēri

22

Jumtu segumi, virsgaismas logi, jumta logi un
palīgizstrādājumi, jumta konstrukcijas

Niedru, alumīnija, bitumena, kārniņu jumta segumi
u.tml

23

Ceļu būvei izmantojamie materiāli

Asfaltbetons, bruģakmens u.tml

24

Pildvielas

Šķembas, grants, smilts u.tml.

25

Celtniecības līmes

Montāžas līmes u.tml.

26

Betonā, javā un apmetuma pamatkārtā lietojamie
materiāli

Gruntis, krāsas u.tml.

27

Telpu apkures iekārtas

Apkures katli, sistēmas u.tml.

28

Caurules, rezervuāri un to piederumi, kas
nesaskaras ar lietošanai pārtikā paredzēto ūdeni

Cauruļvadi, caurules, tvertnes, noplūžu
signalizācijas sistēmas u.tml

29

Būvizstrādājumi, kas saskaras ar lietošanai pārtikā
paredzēto ūdeni

Dzeramā ūdens caurules u.tml.

30

Lokšņu stikla, profilēta stikla un stikla bloku
izstrādājumi

Virslogi un jumta logi un palīgizstrādājumi, iekšējās
un ārējās durvis un logi, stikla sienas u.tml.

31

Elektrības, vadības un sakaru vadi

Instalācijas kabeļi un vadi, montāžas vadi, sakaru
kabeļi, datu kabeļi, optiskie kabeļi, spēka kabeļi,
kontrolkabeļi u.tml.

32

Kabeļi hermētiķi salaidumiem

Termocaurules, muftas u.tml

33

Stiprinājumi

Bultskrūves, skrūves, naglas, skavas, kniedes, tapas
u.tml.

34

Būvkonstrukciju komplekti, vienības, saliekami
būvkonstrukciju elementi

Dzelzsbetona balstu mezgli u.tml.

35

Ugunsdzēšanas, ugunsgrēka lokalizācijas un
ugunsdrošības līdzekļi, liesmas slāpējoši līdzekļi

Ūdens, putu smidzinātāji u.tml.

Sadarbībā ar: www.vid.gov.lv

Papildu informāciju par būvizstrādājumiem iespējams iegūt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra
mājas lapā, piemēram – http://www.ptac.gov.lv/lv/content/informacija-profesionalim

Papildus informāciju iegūsiet Euroaudit birojā vai zvanot un rakstot savam grāmatvedim!

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par normatīvajiem aktiem.
SIA Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz informatīvo ziņojumu!

Grāmatvedības pakalpojumi SIA Euroaudit. Zemitāna iela 6, Rīga.
Tel. 67291 127; 25900 918. www.euroaudit.lv

