
Pievienotās vērtības 
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08.07.2022



Jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā 

- kokmateriālu piegāde

- ciršanas tiesību piešķiršana

Tiesības nereģistrēties

Apgrozījums iepriekšējo 12 mēn. laikā ≤ 40 000

Viens darījums 12 mēn.laikā



1.piemērs

Fiziska persona:

- nav reģistrēta saimnieciskā darbība 

- pārdod ciršanas tiesības no savā īpašumā augoša meža par 

55 000 euro

Nav jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā un nav jāmaksā PVN no 
pārsnieguma summas



2.piemērs

Fiziska persona:

- nav reģistrēta saimnieciskā darbība 

- 2022.gada janvārī pārdod ciršanas tiesības no savā īpašumā 
augoša meža noslēdzot vienu pārdošanas darījumu (līgumu) par 
55 000 euro

Līgumā noteikta samaksa divos maksājumos:

- 2022.gada aprīlī veikts avansa maksājums,

- 2022.gada jūlijā noslēdzošais maksājums, pēc koku 
izciršanas fakta.



piemēra turpinājums

Nav jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā un nav jāmaksā PVN no 
pārsnieguma summas



Reģistrācija VID PVN maksātāju reģistrā uz 
noteiktu laiku

Ja neplāno ilgstošu sistemātisku darbību, ir iespēja reģistrēties 
PVN uz noteiktu laiku



3.piemērs

Fiziska persona:

- 2022.gada janvārī pārdeva savā mežā sagatavotus 
kokmateriālus par 45 000 euro

- 2022.gada martā veica otru tāda pašu darījumu par 45 000 euro

Turpmāko 12 mēnešu laikā neplāno veikt citus ar PVN apliekamus 
darījumus

Persona var izmantot tiesības reģistrēties uz noteiktu laiku



piemēra turpinājums

Fiziska persona izraksta rēķinu pakalpojuma saņēmējam:

- reģistrētam PVN maksātājam, norādot tajā tikai pakalpojuma
vērtību bez PVN un atsauci «nodokļa apgrieztā maksāšana»

- nereģistrētam PVN maksātājam 21%



piemēra turpinājums

Fiziska persona var izmanto tiesības nereģistrēties PVN:

- ja turpmāko 12 mēnešu laikā nav paredzēts veikt citus ar PVN 
apliekamus darījumus.

- no pārsnieguma summas iemaksā PVN 8677,69 euro

45 000 +45 000 – 40 000 = 50 000 (pārsniegums)

50 000 x 21 : 121= 8677,69 (PVN)



Vienlaicīgi tiek pārdotas vairākas cirsmas (kailcirte un
kopšanas cirtes), ciršanas apliecinājums viens, koku
pārdošanas darījums (līgums) viens ar vienu pircēju, darījumu
summa pārsniedz 40 tūkstošus eiro, vairāk darījumi termiņā,
kas būtu tuvāko 12 mēnešu laikā netiek plānoti.

Vai var nereģistrēties par PVN maksātāju un nemaksāt PVN?



Ja ir viens darījums

Viens darījums 12 mēnešu laikā, kurā saskatāmas saimnieciskās
darbības pazīmes:

- aprēķina PVN no darījuma vērtības, kas pārsniedz reģistrācijas
slieksni

- iemaksā aprēķināto nodokli valsts budžetā



4. piemērs

Fiziska persona:

- nav reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja

- 2022.gada aprīlī juridiskai personai pārdeva no savā īpašumā
esoša meža sagatavotus kokmateriālus par 55 000 euro

Personai no darījuma summas, kas pārsniedz 40 000 euro
jāaprēķina un jāiemaksā PVN 2603,31 euro

(55 000 – 40 000) x 21 :121



5. piemērs

Fiziska persona:

- 2022.gada janvārī SIA Ārītes pārdeva  izstrādei cirsmas 
(ciršanas tiesības) noslēdzot vienu līgumu par 130 000 euro, 
nekustamajos īpašumos:

Druvas, Rīgas rajons, kadastra numurs 0588 par 55 000 euro;

Bērziņi, Rīgas rajons, kadastra numurs 0856 par  45 000 euro;

Liepas, Rīgas rajons, kadastra numurs 4568 par 30 000 euro



piemēra turpinājums

Personai no darījuma summas, kas pārsniedz 40 000 euro
jāaprēķina un jāiemaksā PVN 15619,83 euro

55 000 +45 000 + 30 000 – 40 000 = 90 000 (pārsniegums)

90 000 x 21 : 121= 15619,83 (PVN)

Persona var izmantot tiesības reģistrēties uz noteiktu laiku



Jautājumi 




