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• E-komercija B2C līdz un pēc 01/07/2021 
– Preču tālpārdošana (OSS)
– Elektroniskās saskarnes (EI) izmantošana preču tālpārdošanā
– Preču tālpārdošana uz Trešajām valstīm (ASV, AK – Brexit)
– Pakalpojumu sniegšana (MOSS, OSS – savienības un ārpussavienības režīms)
– Jaunie importa režīmi (IOSS, īpašais režīms importēto preču deklarēšanai)

• Pārrobežu darījumi B2B
– PVN reģistrācija
– Preču piegādes uz citu DV
– Trīsstūrveida darījumi
– Preču ķēdes darījumi
– Konsignācijas darījumi
– Piemēri

Saturs



Preču piegāde B2C - tālpārdošanas darījumi



E-Komercija B2C: tālpārdošana – preču piegāde ES

Preču nosūtīšana

LV EE

Līdz 30/06/2021
• līdz slieksnim EUR 35,000 (uz katru dalībvalsti) - Latvijas PVN 21% 
• pārsniedzot slieksni EUR 35,000 - reģistrācija Igaunijā un Igaunijas PVN 

20%
• PVN deklarācijas – katrā valstī, kur pārsniegts slieksnis

Pēc 01/07/2021
• Līdz slieksnim EUR 10,000 (uz visām dalībvalstīm kopā) – Latvijas PVN 21%
• Pārsniedzot slieksni EUR 10,000 – reģistrācija OSS un Igaunijas PVN 20%
• PVN deklarācija – viena, vienā valstī, kurā reģistrējies OSS

Piegādātājs



E-Komercija B2C: Preču tālpārdošanas sliekšņi (līdz 
30/06/2021)

ES dalībvalstis
Distances pārdošanas sliekšņi

Valsts valūtā EUR ekvivalents

Belgium €35 000 -

Bulgaria BGN 70 000 €35 791
Croatia HRK 270 000 €36 501
Czechia CZK 1 140 000 €44 744
Denmark DKK 280 000 €37 510
Germany €100 000 -

Estonia €35 000 -

Ireland €35 000 -

Greece €35 000 -

Spain €35 000 -

France €35 000 -

Italy €100 000 -

Cyprus €35 000 -

Latvia €35 000 -

ES dalībvalstis
Distances pārdošanas sliekšņi

Valsts valūtā EUR ekvivalents

Lithuania €35 000 -

Luxembourg €100 000 -
Hungary €35 0005 -
Malta €35 000 -

Netherlands €100 000 -

Austria €35 000 -

Poland PLN 160 000 €37 712
Portugal €35 000 -

Romania RON 118 000 €25 305
Slovenia €35 000 -

Slovakia €35 000 -

Finland €35 000 -

Sweden SEK 320 000 €30 346
United Kingdom GBP 70 000 €78 022



Elektroniskā saskarne (EI)



E-komercija B2C: Pārdošana izmantojot elektronisko 
saskarni (1)
Kad elektroniskā saskarne ir atbildīga par PVN samaksu? 

Elektroniskās platformas - uzskata, 
ka pašas saņēmušas un 
piegādājušas preces - pienākums 
aprēķināt PVN par precēm un 
pakalpojumiem, kas pārdotas caur 
elektronisko tirdzniecības vietu, 
platformu vai portālu, ja
- veicina no trešajām valstīm vai 

trešajām teritorijām importētu preču 
tālpārdošanu sūtījumos, kuru patiesā 
vērtība nepārsniedz EUR 150;

- veicina tāda nodokļa maksātāja, kas 
neveic saimniecisko darbību ES, 
veikto preču piegādi ES personai, 
kas nav nodokļa maksātāja.



E-komercija B2C: Pārdošana izmantojot elektronisko 
saskarni (2)

Vai pārdevējam jāreģistrējas ES?

Elektroniskā 
saskarne (piem. 
Amazon, ebay)

OSS
Piegādātājs

Piegādātājs
OSS

< EUR 
150

< EUR 
150

Piegādātājs > EUR 
150

Nē

Jā

Nē



E-komercija B2C: Pārdošana izmantojot elektronisko 
saskarni (3)

Vai Latvijas pārdevējam jāreģistrējas ES?

Elektroniskā 
saskarne(piem. 
Amazon, ebay)

Piegādātājs
OSS

Piegādātājs
OSS

Jā

Jā



Preču pārdošana uz Trešo valsti / teritoriju



E-Komercija B2C: Preču pārdošana tiešsaistē uz Trešo 
valsti (eksports)

LV ASV

Latvijas PVN 0% 

Preču nosūtīšana
Piegādātājs



• Nav distances pārdošanas sliekšņa, PVN maksājams no pirmā EUR

• Preces vērtība zem GBP 135 – maksājams AK PVN

• Preces vērtība virs GBP 135 – maksājams AK PVN + muitas nodokļi

PVN maksā (ja preces vērtība zem GBP 135):

• Pārdevējs – reģistrācija PVN vajadzībām AK

• Tiešsaistes tirgotājs (Online marketplace (OMP))

Ziemeļīrija: Distances pārdošana pēc ES noteikumiem

E-komercija B2C: Preču pārdošana ES à AK

Piegādātājs

Pircējs



E-komercija B2C: Pārdošanas tiešsaistē uz AK (B2C)
Vai Latvijas pārdevējam jāreģistrējas Apvienotajā Karalistē?

Nē

Nē

Jā

< GBP 
135

< GBP 
135

> GBP 
135

Tiešsaistes 
tirgotājs 

(Amazon) 
Piegādātājs

Piegādātājs

Piegādātājs



Pakalpojumu sniegšana (B2C)



E-Komercija B2C: Telekomunikāciju, apraides, 
elektroniski sniegtie pakalpojumi (TAE pakalpojumi) 
personām, kuras nav PVN maksātāji (MOSS – mini one
stop shop režīms) (līdz 30/06/2021)

• Reģistrējas īpašajam režīmam (MOSS)
• Nav jāreģistrējas PVN vajadzībām Igaunijā (vai katrā DV, kur ir pircēji)
• Piemēro Igaunijas PVN 20% (vai DV PVN, kurā atrodas pircējs)
• Iesniedz īpašu PVN deklarāciju

TAE pakalpojumi

LV EE

Piegādātājs
MOSS



E-Komercija B2C: Pakalpojumu sniegšana ES (no 
01/07/2021 OSS)

Pakalpojumi, t.sk. TAE

LV EE

No 01/07/2021
• Nav sliekšņa 
• Reģistrācija OSS 
• Piemēro PVN atbilstoši pakalpojumu sniegšanas vietai:

• Pakalpojuma saņēmēja DV PVN
• Kur fiziski sniedz pakalpojumu

• PVN deklarācijas – vienā valstī, kurā reģistrējies OSS

Piegādātājs



E-Komercija B2C: Visi pakalpojumi personām, kuras nav PVN 
maksātāji (no 01/07/2021 OSS, ārpussavienības režīms)

• Izmitināšanas pakalpojumi, ko veic neapliekamas personas;
• Uzņemšana kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai tamlīdzīgos pasākumos, piemēram, 

gadatirgos un izstādēs;
• Transporta pakalpojumi;
• Vērtēšanas pakalpojumi un darbs ar kustamu materiālu īpašumu;
• Transporta palīgdarbības, piemēram, iekraušana, izkraušana, pārkraušana vai līdzīgas darbības;
• Pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu;
• Transportlīdzekļu noma;
• Restorānu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana patēriņam uz kuģiem, lidmašīnās vai vilcienos u.c.

Visi pakalpojumi, 
kuriem sniegšanas 

vieta ir ES 

UK ES

Piegādātājs
OSS



Preču importa veicināšana: 
- IOSS 
- personas, kas uzrāda preces muitai 



• Līdz 30/06/2021 
– No EUR 22 maksājams PVN, no EUR 150 – muitas nodokļi

• No 01/07/2021 
– No EUR 0 maksājams PVN, no EUR 150 – muitas nodokļi

Preču importam par vērtību virs EUR 150 līdzšinējā PVN un muitas nodokļu piemērošana - noformējama 
muitas deklarācija

E-komercija B2C: Preču imports 

Piegādātājs

Pircējs



• Preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai teritorijām, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība
nepārsniedz 150 euro

• Reģistrējas tikai vienā valstī, pārdod visā ES

• Piemēro standarta likmi

• PVN iekasējams jau pārdošanas brīdī (ne piegādes)

• Var reģistrēties:

– PVN maksātājs, kas veic saimniecisko darbību ES, var iecelt starpnieku;

– PVN maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību ES – ieceļ starpnieku.

• Katram sūtījumam norāda IOSS PVN numuru

• PVN deklarāciju iesniedz un maksā līdz darījumam sekojošā mēneša beigām

• Uzskaite par darījumiem – 10 gadus

E-Komercija: Importa režīms jeb īpašs PVN režīms no 
trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču
tālpārdošanai (IOSS) <EUR 150



• Preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai teritorijām, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība 
nepārsniedz 150 euro

• Piemēro Latvijā

• Piemēro tikai standarta likmi

• PVN iekasējams preču piegādes brīdī (ja atsakās no preces, PVN nemaksā) 

• Piemēro pasta operatori, kurjerpasti, muitas aģenti, izmanto vispārējo galvojumu muitas jomā

• PVN maksā līdz darījumam sekojošā mēneša 16.datumam

• Uzskaite par darījumiem – 5 gadus

E-Komercija: Režīms personām, kas uzrāda preces 
muitai <150



E-komercija – papildus pienākumi



• Norēķinu kontu (arī Paypal, Paysera) deklarēšana VID

• Struktūrvienības reģistrācija

Papildus pienākumi



Preču starptautiska tirdzniecība - B2B



Reģistrācija PVN reģistrā
Preču piegādes/iegādes

• veic ar nodokli apliekamos (21%, 12%, 5%, 0%) darījumus (preču un pakalpojumu sniegšana) – iekšzemē, 
slieksnis EUR 40,000 (slieksnis neattiecas uz citas DV vai Trešās valsts personām);

• Veic preču iegādi no ES - EUR 10,000 (slieksnis neattiecas uz citas DV vai Trešās valsts personām)

Pakalpojumu sniegšana/saņemšana

• saņem pakalpojumus no ārvalstīm (sniegšanas vietu nosaka pēc PVN likuma 19(1)) – nav sliekšņa

• sniedz pakalpojumus uz ārvalstīm (sniegšanas vietu nosaka pēc PVN likuma 19(1) un attiecībā uz kuriem par 
nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs) – nav sliekšņa

• Ja pakalpojumu sniegšanā iesaistās citas DV pastāvīgā iestāde – pirms sniegšanas, nav sliekšņa 



Preču piegāde uz citu ES valsti (B2B) 

• PVN numurs – pārbauda VIES datu bāzē (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=lv), valstu vietējie 
reģistri

• Piegāde uzrādīta PVN deklarācijas PVN 2 pielikumā
• PVN 2 uzrādīta pilnīga un patiesa informācija
• Attaisnojuma dokumenti par preču transportēšanu (Kopienas Īstenošanas Regula Nr. 2018/1912 ar ko attiecībā 

uz dažiem atbrīvojumiem darījumiem Kopienas iekšienē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 (Regula) (45a, 
54a panti) – tiek piemērota tieši

PVN likuma 43(4)
1) preču transporta pavaddokumentos un 
nodokļa rēķinā norādītais preču saņēmējs 
ir uzrādījis preču piegādātājam darījuma 
brīdī derīgu citas dalībvalsts nodokļa 
maksātāja reģistrācijas numuru;

2) preces ir nosūtītas vai transportētas 
no iekšzemes uz galamērķi citā 
dalībvalstī, un to apliecina preču 
piegādātāja rīcībā esošie preču transporta 
pavaddokumenti.

Sabiedrība 
LV, LV PVN #

Pircējs EE, 
EE PVN #

Rēķins, PVN 0%

Preču plūsma

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=lv


Attaisnojuma dokumenti (A+A vai A+B ) + EXW 
apstiprinājums

A
• parakstīts CMR dokuments vai pavadzīme,
• kravaszīme,
• rēķins par gaisa kravu pārvadājumiem,
• preču pārvadātāja izsniegts rēķins.

B
• apdrošināšanas polise attiecībā uz preču nosūtīšanu vai 

transportēšanu
• bankas dokumenti, kas pierāda maksājumu par preču nosūtīšanu vai 

transportēšanu
• valsts sektora iestāžu (amatpersonu), piemēram, notāru, izsniegti 

oficiāli dokumenti, kas apstiprina preču ievešanu galamērķa 
dalībvalstī;

• noliktavas turētāja izsniegta faktūra galamērķa dalībvalstī, kas 
apstiprina preču glabāšanu minētajā dalībvalstī

Nav savstarpēji pretrunīgi un ko izdevušas divas dažādas puses, kuras nav atkarīgas viena no otras, no pārdevēja un no pircēja

EX-works piegādēs: rakstisks pircēja paziņojums par to, ka pircējs vai trešā persona pircēja vārdā ir nosūtījusi vai transportējusi preces, un tajā 
ir norādīta preču galamērķa dalībvalsts, norādot:

• izdošanas datumu;
• pircēja nosaukumu / vārdu un uzvārdu un adresi;
• preču daudzumu un veidu;
• preču ievešanas datumu un vietu;
• transportlīdzekļa piegādes gadījumā – transportlīdzekļa identifikācijas numurs;
• un tās personas identifikācija, kas preces pieņem pircēja vārdā.

Izsniedz ne vēlāk kā 10 dienas pēc mēneša, kurā veikta preču piegāde.



Trīsstūrveida darījumi
Vienkāršotie noteikumi

Piegādātājs PircējsStarpnieks
Rēķins Rēķins

Preču plūsma



Ķēdes darījumi (1)

• Darījumu ķēde ir tādas secīgas preču piegādes, uz kurām attiecas viena transportēšana Eiropas 
Savienības teritorijā

• Darījumu ķēdes starpnieks ir preču piegādātājs darījumu ķēdē, kurš nosūta vai transportē 
preces uz citu dalībvalsti pats vai ar tādas trešās personas starpniecību, kura darbojas viņa 
vārdā, un kurš nav pirmais preču piegādātājs darījumu ķēdē.

A B

Rēķins

Transporta rēķins

C D

Rēķins

Preču kustība

LV LT



Ķēdes darījumi (2)

• Preču transportēšanu organizē starpnieks:
– PVN 0% piemēro piegādei, kas veikta starpniekam
– Izņemot, ja starpnieks paziņojis PVN numuru, kas tam piešķirts dalībvalstī, no kuras 

preces ir nosūtītas vai transportētas
– Pārējās piegādes – iekšzemes piegādes dalībvalstī, uz kuru prece ir aizvesta – š.g. Lietuvu (C, 

D jāreģistrējas par PVN maksātāju Lietuvā un jāaprēķina piegādēm Lietuvas PVN). 

A B

Rēķins Rēķins

Transporta rēķins

ES piegāde ES iegāde

LV PVN 0%

C D

Rēķins

LT PVN

Preču kustība

LV LT



Ķēdes darījumi (3)

• Starpnieks paziņojis PVN numuru, kas tam piešķirts dalībvalstī, no kuras preces ir 
nosūtītas vai transportētas

• PVN 0% piemēro starpnieka veiktajai piegādei
• Pārējās piegādes – iekšzemes piegādes dalībvalstī, uz kuru prece ir aizvesta – š.g. Lietuvu (C, D 

jāreģistrējas par PVN maksātāju Lietuvā

A B

Rēķins Rēķins

Transporta rēķins

ES piegāde ES iegāde
LV PVN 21%

C D

Rēķins

LV PVN

Preču kustība

LV PVN 0%

LV LT LT PVN



Ķēdes darījumi – piemērs (4)

• Starpnieks paziņojis PVN numuru, kas tam piešķirts dalībvalstī, no kuras preces ir nosūtītas vai 
transportētas (LV PVN#)

• PVN 0% piemēro starpnieka veiktajai piegādei
• Pārējās piegādes – iekšzemes piegādes (A uz B un B uz C – Latvijā), B jāreģistrējas par PVN 

maksātāju Latvijā 

A B

Rēķins Rēķins

Transporta rēķins

ES piegāde ES iegāde

LV PVN 21%

C D

Rēķins

LV PVN - ?

Preču kustība

LV PVN 21%

LV LTLV PVN

LV PVN 0%



Ķēdes darījumi – piemērs (5)

• Starpnieks nav paziņojis PVN numuru, kas tam piešķirts dalībvalstī, no kuras preces ir nosūtītas 
vai transportētas 

• PVN 0% piemēro starpniekam veiktajai piegādei
• Pārējās piegādes – iekšzemes piegādes (A uz B– Latvijā un C uz D - Lietuvā), B jāreģistrējas par 

PVN maksātāju Latvijā 

A B

Rēķins Rēķins

Transporta rēķins

ES piegāde ES iegāde

LV PVN 21%

C D

Rēķins

LV PVN - ?

Preču kustība

LV LT LT PVN

LV PVN 0%



• Savu preču piegāde uz citu DV
• Vienkāršoti noteikumi

– Nav nepieciešama PVN reģistrācija konsignācijas preču valstī
– Konsignācijas preču reģistrs nosūtītājam un saņēmējam
– Konsignācijas preču deklarēšana PVN2 (K aile – E preču nosūtīšana vai transportēšana, N –

preču piegāde)

Konsignācijas piegādes (1)

Piegādātājs Pircējs
Rēķins

Konsignācijas 
Preces, noliktava 

citā DV



• preces tiek nosūtītas uz laiku ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem
• jau preču nosūtīšanas uz citu DV brīdī ir zināms, kuram konkrētam nodokļu maksātājam šajā

DV šīs preces ir domātas (tai skaitā nosūtītājam ir zināms tā PVN numurs) un starp pusēm ir
spēkā esoša vienošanās par šādu preču nosūtīšanu un preču saņēmēja tiesībām kļūt par šo preču
īpašnieku

• nosūtītājam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgas iestādes valstī uz kuru
tiek nosūtītas preces

• preču nosūtīšana un saņemšana ir reģistrēta gan speciālā reģistrā, gan pārskatā par preču
piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (Latvijā PVN2 pielikums)

Konsignācijas piegādes (2)



Situācijas (1)

• LV PVN maksātājs iegādājās apaļkoku Vācijā no Vācijas PVN maksātāja. Daļu no kokiem LV PVN 
maksātājs pārdod (aizved) uz Luksemburgu (PVN maksātājam). Kā šo darījumu atspoguļot PVN 
deklarācijā?
– Sabiedrība iegādājas preces Vācijā, preces tiek atvestas no Vācijas uz Latviju un pēc tam no Latvijas uz Luksemburgu
Pienākumi:

- Saņemto preču iegādi no Vācijas uzrāda PVN deklarācijā - preču iegāde no ES
- Izraksta rēķinu Luksemburgas sabiedrībai ar 0% PVN (atsauce rēķinā PVN Direktīvas 138.pants, attaisnojuma dokumenti par preču

piegādi uz citu DV)
- Preču piegādi no Latvijas uz Luksemburgu uzrāda PVN deklarācijā – preču piegāde ES

ES piegāde ES iegāde
Bez PVN

DE LV LUX

Sabiedrība 
LV (LV PVN)

Sabiedrība 
GmbH (DE  

PVN)

Sabiedrība Sarl
(LUX PVN)

Preču piegāde, 
PVN 0% 

ES piegāde ES iegāde

Preču piegāde, 
PVN 0% 



Situācijas (2)

• LV PVN maksātājs iegādājās apaļkoku Vācijā no Vācijas PVN maksātāja. Daļu no kokiem LV PVN 
maksātājs pārdod (aizved) uz Luksemburgu (PVN maksātājam). Kā šo darījumu atspoguļot PVN 
deklarācijā?
– Sabiedrība iegādājas preces Vācijā, preces tiek vestas no Vācijas uz Luksemburgu, rēķini no Vācijas GmbH uz Latvijas sabiedrību un 

no Latvijas Sabiedrības uz Luksemburgas Sarl
Trīsstūra piegāde:
- Saņemto preču iegādi no Vācijas uzrāda PVN deklarācijā - preču iegāde no ES
- Izraksta rēķinu Luksemburgas sabiedrībai ar 0% PVN (atsauce rēķinā PVN Direktīvas 138.pants, attaisnojuma dokumenti par preču

piegādi uz citu DV)
- Preču piegādi no Latvijas uz Luksemburgu uzrāda PVN deklarācijā – preču piegāde ES, PVN 2 deklarācijā, kods S

Rēķins, 
bez PVN

LV DE LUX

Sabiedrība 
LV (LV PVN)

Sabiedrība 
GmbH (DE 

PVN)
Sabiedrība Sarl

(LUX PVN)
Rēķins, 
bez PVN 

Preču plūsma



Situācijas (3)

• LV PVN maksātājs iegādājās apaļkoku Vācijā no Vācijas PVN maksātāja. Daļu no kokiem LV PVN 
maksātājs pārdod (aizved) uz Luksemburgu (PVN maksātājam). Kā šo darījumu atspoguļot PVN 
deklarācijā?
– Sabiedrība iegādājas preces Vācijā
– Sabiedrība veic preču pārdošanu uz citu DV no Vācijas
Pienākumi:
- Reģistrējas kā PVN maksātājs Vācijā (DE PVN numurs)
- Izraksta rēķinu Luksemburgas sabiedrībai ar 0% PVN (atsauce rēķinā PVN Direktīvas 138.pants, attaisnojuma dokumenti par preču

piegādi uz citu DV)
- Darījumi uzrādāmi Vācijas PVN deklarācijā (pirkums Vācijā ar PVN 19% un ES piegāde 0% PVN)
- Latvijas PVN deklarācijā darījums nav jāuzrāda 

ES piegāde ES iegāde

VAT 0%

LV DE LUX

Sabiedrība 
LV (LV PVN)

Sabiedrība 
GmbH (DE PVN)

Sabiedrība 
Sarl (LUX)

Preču piegāde, 
Vācijas PVN 19%

Sabiedrība LV (DE 
PVN numurs)



Situācijas (4)

• Iepērkot kokmateriālus no Vācijas uzņēmuma, kur kokmateriāli tiek saņemti Polijā, mūsu uzņēmums 
uzreiz tos pārdod uzņēmumam Ķīnā. Vai varat lūdzu izskaidrot PVN uzskaiti šādā situācijā, ar ko ir 
jārēķinās vai jānoskaidro PVN nosacījumi Polijā, kas ir darījuma vieta?

• Sabiedrība iegādājas preces Polijā (preču iegāde Polijā) un eksportē uz Ķīnu
• Pienākumi:

- Reģistrējas kā PVN maksātājs Polijā (PL PVN numurs)
- Darījumi (preču iegāde Polija, preču eksports uz Ķīnu) uzrādāmi Polijas PVN deklarācijā 
- Latvijas PVN deklarācijā darījums nav jāuzrāda 

eksports

LV DE
CN

Sabiedrība 
LV (LV PVN)

Sabiedrība 
GmbH (DE)

Sabiedrība 
Ķīnā

Preču piegāde, PVN 0% 

Sabiedrība LV 
(PL PVN numurs)

PL



Sabīne Vuškāne
Nodokļu konsultāciju vadītāja
sabine.vuskane@cobalt.legal
+371 29 458 640
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Estonia
Kawe Plaza, Pärnu mnt 15
10141 Tallinn
Tel +372 665 1888
tallinn@cobalt.legal

Latvia
Marijas iela 13 k-2
LV-1050 Riga
Tel +371 6720 1800
riga@cobalt.legal

Lithuania
Lvovo 25
LT-09320 Vilnius
Tel +370 5250 0800
vilnius@cobalt.legal

Belarus
Pobediteley Ave 100-207
220020 Minsk
Tel +375 17 336 0093
minsk@cobalt.legal

www.cobalt.legal


