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2.Netiešie mehānismi cīņai ar PVN krāpšanu 
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2. Tiešie mehānismi cīņai ar PVN 

krāpšanu 
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→Vispārējais regulējums – direktīvas 395.pants 
«1. Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var atļaut 
jebkurai dalībvalstij ieviest īpašus pasākumus, lai atkāptos no šīs direktīvas 
noteikumiem ar nolūku vienkāršot PVN iekasēšanas procedūru vai lai 
nepieļautu noteiktu veidu nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas (..)» 

 

→Speciālais regulējums - PVN "reversā" (apgrieztā) 
maksāšanas kārtība 

1) 199. pants 

2) 199.a pants (mehānismu var piemērot līdz 2018.gada 31.decembrim uz 
vismaz 2 gadiem) 

3) 199.b pants (ātrās reaģēšanas mehānisms, ko var piemērot līdz 
2018.gada 31.decembrim uz laika periodu, kas nepārsniedz 9 mēnešus) 

Direktīvas 2006/112/EK pasākumi 
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PVN "reversā" (apgrieztā) maksāšanas kārtība 

 

→Saskaņā ar direktīvas 395.pantu - kokmateriālu piegādēm un 

ar to saistītiem pakalpojumiem (PVN likuma 141.pants) no 

01.07.1999. 

→Saskaņā ar direktīvas 199.panta 1.punkta «a» apakšpunktu - 

būvniecības pakalpojumiem (PVN likuma 142.pants) no 

01.01.2012. 

→Saskaņā ar direktīvas 199.panta 1.punkta «d» apakšpunktu - 

metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem 

(PVN likuma 143.pants) no 01.10.2011. 

 

Latvijā ieviestie pasākumi 
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PVN "reversā" (apgrieztā)  

maksāšanas kārtības  

piemērošanas tvēruma  

paplašināšana? 
 

 

Latvijas perspektīvas 
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3. Netiešie mehānismi cīņai ar PVN 

krāpšanu 
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Direktīvas 273. pants  

«Dalībvalstis var uzlikt citus pienākumus, ko tās uzskata par 

vajadzīgiem, lai pareizi iekasētu PVN un novērstu krāpšanu, 

saskaņā ar prasību par vienādu režīmu iekšzemes darījumiem un 

darījumiem starp dalībvalstīm, ko veic nodokļa maksātāji, ar 

noteikumu, ka šādi pienākumi tirdzniecībā starp dalībvalstīm 

nerada formalitātes, šķērsojot robežas.  

Pirmajā daļā paredzēto izvēles iespēju nevar izmantot tam, lai 

noteiktu citus ar rēķinu sagatavošanu saistītus pienākumus 

papildus tiem, kas noteikti 3. nodaļā.»  

 

Direktīvas 2006/112/EK pasākumi 
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→Reģistrācija un izslēgšana no VID PVN maksātāju reģistra 

→Fiskālā pārstāvja reģistrācija un izslēgšana no VID PVN 

maksātāju reģistra 

→ Īpašs nodokļa režīms preču importa darījumos 

→PVN deklarācijā norādāmā informācija 

→Nodrošinājums par iespējamo PVN parāda samaksu darījumos 

ar naftas produktiem 
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Paldies par uzmanību! 


