Informatīvais materiāls
Par reverso PVN maksāšanas kārtību
melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm
Saeima 2019.gada 30.maijā galīgajā lasījumā pieņēma likumu “Grozījumi
Pievienotās vērtības nodokļa likumā” , kas stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.
Šobrīd Pievienotās vērtības nodokļa likums paredz1, ka apgrieztā jeb
reversā PVN maksāšanas kārtība ir piemērojama metālizstrādājumu piegādei un
ar to saistītiem pakalpojumiem.
No 2019.gada 1.jūlija tiek atcelta reversā PVN maksāšanas kārtība
metālizstrādājumu pakalpojumiem, bet saistībā ar metālizstrādājumiem (melno
un krāsaino metālu pusfabrikātiem), ir sašaurināts to produktu klāsts, kam
piemērojama apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība.
Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumu anotācijā
norādīto informāciju reversā PVN maksāšanas kārtība Latvijā ar 2019.gada
1.jūliju tiks attiecināma uz šādu melno un krāsaino metālu piegādēm atbilstoši
Kombinētās nomenklatūras kodiem:
Kombinētās
nomenklatūras
kods
7207
7208

7209

7210

7211
1

Produkts
Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti
Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu
600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez
elektrolītiska vai cita pārklājuma
Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu
600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī),
neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma
Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu
600 mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu
pārklājumu
Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu
mazāk nekā 600 mm, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.4pants

2

7212

7213
7214

7215
7216
7218
7219
7220
7222
7224
7225
7226
7228

7407
7604

pārklājuma
Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu
mazāk nekā 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu
pārklājumu
Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai
neleģētā tērauda
Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas
apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās
stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc
velmēšanas liektus stieņus
Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi
Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie
profili
Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās;
nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm
vai vairāk
Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk
nekā 600 mm
Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie
profili no nerūsējošā tērauda
Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda
nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi ar platumu 600 mm
vai vairāk
Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk
nekā 600 mm
Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi,
fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā
tērauda stieņi
Vara stieņi un profili
Alumīnija stieņi un profili

Svarīgi!
Minētās preču kategorijas galīgajā variantā Ministru kabinets vēl apstiprinās
ar grozījumiem 2013.gada 3.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.17
“Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas
prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšana”.
2019.gada 18.jūnijā
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde

