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Informatīvais materiāls

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa
likumā
Informējam, ka 2021. gada 7. janvārī ir pieņemti grozījumi Pievienotās
vērtības nodokļa likumā, kas 2021. gada 8. janvārī publicēti oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 5A un stāsies spēkā 2021. gada
9. janvārī.
Grozījumi attiecībā uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk – likums)
jauno 41. panta pirmās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu, 42. panta jauno
septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu ir piemērojami ar 2020. gada 25. decembri.
Grozījumi likumā veikti, lai ieviestu iekšzemē pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN) 0 procentu likmi Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas
medicīnisko ierīču piegādei, kā arī pakalpojumiem, kas cieši saistīti ar šādām
vakcīnām un ierīcēm, tādējādi nodrošinot piekļuvi Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in
vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm par samērīgākām izmaksām.

Samazinātā PVN likme
Ieviesta jauna nodokļa samazinātā likme 0 procentu apmērā Covid-19 vakcīnai un
in-vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, kā arī ar tām cieši saistītajiem
pakalpojumiem iekšzemē.
Likuma 42. pants ir papildināts ar septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu, nosakot, ka:
- nodokļa 0 procentu samazināto likmi piemēro Covid-19 vakcīnas, kas reģistrēta
saskaņā ar normatīvajiem aktiem farmācijas jomā, piegādei un ar šo vakcīnu cieši
saistītu pakalpojumu sniegšanai iekšzemē;
- nodokļa 0 procentu samazināto likmi piemēro Covid-19 in-vitro diagnostikas
medicīnisko ierīču, kas ar atbilstošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem ir atzītas
Eiropas Savienībā, piegādei un ar šo ierīču cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai
iekšzemē.

Uz noteiktu termiņu
Saistībā ar grozījumiem likuma 42. pantā pārejas noteikumi ir papildināti ar 38. punktu,
kurā ir paskaidrots, ka likuma 41. panta pirmās daļas 2. punkta “c” apakšpunkts,
42. panta septiņpadsmitā un astoņpadsmitā daļa ir spēkā līdz 2022. gada
31. decembrim.

2

Uzrādīšana PVN deklarācijā
Līdz grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40
“Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” (turpmāk – noteikumi)
darījumi ar nodokļa samazināto likmi 0 procentu apmērā jānorāda identiski
citiem ar 0 procentu likmi apliekamiem darījumiem, proti, PVN deklarācijas 43. rindā
preču piegādes un 43. un 48. rindā sniegtos pakalpojumus.
Preču pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam darījumi jāatšifrē arī PVN 1 pārskata
III daļā.
Minēto preču pircējam vai pakalpojumu saņēmējam darījumi PVN deklarācijā nav
jānorāda.

Pakalpojumu piemēri, kas ir/nav cieši saistīti ar piegādi
Par sniegtajiem pakalpojumiem iekšzemē, kas cieši saistīti ar
vakcīnu vai ierīču piegādi, var uzskatīt, piemēram, šādus
pakalpojumus:
➢

➢
➢

➢
➢
➢

transporta pakalpojumi (tai skaitā tādi, kas saistīti ar minēto preču iegādi no Eiropas
Savienības un importu);
transporta pakalpojumi vakcīnu piegādei uz vakcinēšanas iestādēm;
uzglabāšanas pakalpojumi, kas saistīti ar vakcīnu drošuma un saglabāšanas
nodrošināšanu (iestāžu pakalpojumi atbilstošas tehnoloģijas un procedūru
aukstuma ķēdes prasību nodrošināšanai, tai skaitā nodrošinot atbilstošas iekārtas
un apmācītu personālu);
vakcīnu konteineru noma;
speciāli aprīkotu transportlīdzekļu noma;
iepakošanas un pārpakošanas pakalpojumi.

Savukārt par pakalpojumiem iekšzemē, kas nav cieši saistīti ar vakcīnu vai
ierīču piegādi, ir uzskatāmi, piemēram, šādi pakalpojumi:
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

instrukciju izstrādāšana un piegāde par vakcīnu pasūtījuma plānošanu, vakcīnu
pareizu uzglabāšanu un vakcinēšanu, kā arī informācijas par vakcīnu drošumu,
efektivitāti, iedarbīgumu un kvalitāti sagatavošana;
apmācība darbam ar vakcīnu iepakojumu, sauso ledu, vakcīnu šķaidīšanu u. tml.;
vakcīnu drošuma, iedarbīguma un efektivitātes uzraudzība ilgtermiņā;
datu apkopošana, analizēšana no dažādiem aspektiem un vakcīnu drošuma un
efektivitātes pēcreģistrācijas uzraudzības pētījumi;
e-veselības risinājumu pakalpojumi;
sabiedrībai sniegtās informācijas par vakcīnas drošumu un efektivitāti
sagatavošanas un publiskošanas pakalpojumi;
telpu nomas pakalpojumi vakcinēšanai;
vakcinācijas faktu reģistrācija elektroniskajās informācijas sistēmās;
speciāli aprīkotu transportlīdzekļu, kas pārvadās vakcīnas un in-vitro diagnostikas
medicīniskās ierīces, remonta, apkopes un uzturēšanas pakalpojumi;
pakalpojumi, kas nodrošina, lai vakcinācija ir pieejama pēc iespējas tuvāk riska
grupām;
iestāžu pakalpojumi, kas var nodrošināt vakcinācijas procesu;
ārstniecības iestāžu pakalpojumi, lai nodrošinātu lielu vakcinējamo personu plūsmu
apkalpošanu, tai skaitā nodrošinot vakcīnu pasūtījumu katrā konkrētā iestādē,
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➢
➢

veicot pierakstu uz vakcināciju, koordinējot vakcinējamo personu plūsmas, veicot
vakcināciju un reģistrējot vakcinācijas faktu;
izbraukuma vakcinācijas organizēšana operatīvajos dienestos, izglītības iestādēs vai
citās darba vietās strādājošo vakcinācijai;
Covid-19 vakcinācijas manipulācijas, ietverot tarifā nepieciešamo palīgmateriālu,
uzglabāšanas, darbaspēka, individuālo aizsardzības līdzekļu un citas izmaksas.

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests

