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PRIEKŠVĀRDS 

Pirms pāris gadiem, rudens pievakarē sēžot un malkojot tēju žurnāla 
"Latvijas Ekonomists" redakcijā, izskanēja doma, ka Eiropas Savienība 
vairs nemaz nav tik tālu un būtu svarīgi sākt informēt žurnāla lasītājus par 
gaidāmajām izmaiņām. Rezultātā "Ernst & Young" Rīgas biroja nodokļu 
konsultāciju departamenta speciālisti sāka gatavot žurnāiam rakstus par 
Eiropas Savienībā esošajiem nodokļiem un to ietekmi uz Latvijas nodokļu 
sistēmu. Kad bija uzkrājies jau krietns skaits publicēto rakstu, atkal kādā 
pievakarē pie tējas tases radās jauna doma - šoreiz par publicēto rakstu 
apkopošanu un izdošanu grāmatā. 

Izskatot esošās publikācijas, kļuva skaidrs, ka pamatā ir aplūkotas divas 
tēmas - pievienotās vērtības nodoklis un uzņēmumu ienākuma nodoklis 
starptautiskajos darījumos. Minētās tēmas aptverošie raksti tad arī tika 
apkopoti, nedaudz izrediģēti, tā, lai tie vairāk atbilstu grāmatas formātam, un 
nosūtīti uz tipogrāfiju iespiešanai. 

Tāpat kā līdz šim, arī pēc 2004.gada 1.maija Latvijas grāmatvedības, 
finanšu, nodokļu un juridisko jautājumu speciālistiem, aplūkojot nodokļu 
jautājumus, būtu jāvadās no likumiem, Ministru kabineta noteikumiem 
un attiecīgajiem Valsts ieņēmumu dienesta norādījumiem. Tomēr ar tiem 
vien vairs nepietiek. Eiropas Savienības tiesību akti, saskaņā ar "aquis 
communitaire" principu, ir saistoši visiem tiesību subjektiem. Tāpēc turpmāk, 
veicot ikdienas darījumus, bieži vien, lai pareizi piemērotu nodokļu tiesību 
aktus, mums nāksies izmantot un izprast gan Eiropas Savienības Direktīvu 
un regulu prasības, gan arī to darbības mērķus un paša Eiropas līguma garu. 

Šajā grāmatā sniedzam ieskatu tajā, kā izmantot ES nodokļus regulējošos 
tiesību aktus savā ikdienas darbā. Grāmatā sniegtā informācija ir lielisks 
papildinājums Latvijas nodokļu likumiem, tos skaidrojošajiem Ministru 
kabineta noteikumiem, kā arī VID norādījumiem. 

Grāmata domāta praktizējošiem grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, 
revidentiem, studentiem, kā arī jebkuram nodokļu tiesību interesentam. 

"Latvijas Ekonomists"galvenā redaktore Evija Jugno 
SIA "Ernst & Young Baltic"partneris Egons Liepiņš 

PIEVIENOTĀS 

VĒRTĪBAS NODOKLIS 

EIROPAS SAVIENĪBĀ 
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P V N PIEMĒROŠANA 
PREČU PIEGĀDĒM 

Aizsākot tēmu par Eiropas PVN Latvijā, aplūkosim vienu no sarežģītākajām 
jomām - preču piegādes vietas noteikšanu un atbilstošu PVN piemērošanu. 
Nākošajā sadaļā turpinsim šo tēmu un ielūkosimies problēmās, kas saistītas 
ar pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanu. 

Līdz iestāšanās brīdim ES mēs preču piegādes vietu PVN kontekstā esam 
centušies noteikt, lai pārliecinātos, vai tā ir iekšzeme, vai nē, kā arī, kāda no 
Latvijas likumdošanā noteiktajām PVN likmēm piemērojama. Preču piegādes 
vieta ES ir viens no kritērijiem, pēc kura nosaka, kādas valsts PVN likme 
piemērojama. Tā varētu būt pārdevēja valsts vai pircēja valsts, vai arī kāda 
trešā dalībvalsts, atkarībā no tā, kādas preces tiek piegādātas, un piegādes 
nosacījumiem. Tādējādi, uzņēmumiem, kas veic darījumus tikai Latvijas 
ietvaros, šie preču piegādes vietas noteikšanas noteikumi nebūs interesanti. 
Turpretim uzņēmumiem, kas veic eksporta piegādes vai importa iegādes vai 
jebkādus citus darījumus ar ārvalstu partneriem, šie noteikumi ir ļoti svarīgi. 
Ja darījumā ir iesaistītas vairākas valstis (preces tiek pārvietotas no vienas 
valsts uz otru vai pakalpojumi tiek sniegti personām, kas reģistrētas citā 
valstī), rodas jautājums, vai darījums ir noticis Latvijā vai ārpus tās, kā arī 
kādas valsts PVN piemērojams. 

ES 6. direktīva 
PVN likumdošanu ES regulē direktīvas un galvenokārt 6.direktīva, kura 

tika ieviesta ar mērķi harmonizēt PVN likumdošanu starp ES dalībvalstīm. 
Lai gan direktīva ir saistoša attiecībā uz vispārējo rezultātu, katra ES 
dalībvalsts ir tiesīga izvēlēties metodes, ar kuru palīdzību šī direktīva tiek 
ieviesta nacionālajos normatīvajos aktos. Tātad, atšķirībā no ES regulām, 
kuras piemērojamas tieši un nav obligāti jāievieš nacionālajos normatīvajos 
aktos, ES direktīvas ir iestrādājamas nacionālajos normatīvajos aktos. Tomēr 
jāņem vērā arī tas, ka mūsu normatīvo aktu nosacījumi ir jāinterpretē jau ne 
tikai nacionālā kontekstā, bet gan visas Eiropas kontekstā. Tātad, neskaidru 
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jautājumu risināšanai atbildes būs jāmeklē ne tikai Latvijas normatīvajos 
aktos, bet arī ES 6. direktīvā un tās skaidrojumos. Interpretācijai ES papildus 
direktīvām tiek izmantoti arī Eiropas tiesas (European Court of Justice) 
spriedumi, kas ir saistoši ES dalībvalstīm. Saskaņā ar Romas Līguma 177. 
pantu (tagad ES Līguma 234. pants), dalībvalsts tiesai ir tiesības lūgt padomu 
Eiropas tiesai par pareizu ES likumdošanas interpretāciju. Tā arī jautājumus, 
kurus mūsu tiesas un nodokļu maksātāji nevarēs atrisināt nacionālā līmenī, 
varēs iesniegt izskatīšanai Eiropas tiesai. Taču jāņem vērā, ka nodokļu 
maksātājam pašam nebūs iespējas griezties Eiropas tiesā. Strīdi varētu 
nonākt Eiropas tiesā tikai tajos gadījumos, kad Latvijas tiesa nespēs atrisināt 
jautājumu un uzskatīs par vajadzīgu griezties Eiropas tiesā. 

ES 6.direktīvas 8.pants regulē preču piegādes vietas noteikšanu un 
atbilstošu PVN piemērošanu. Šī ir viena no ES PVN jomām, kas ir radījusi 
tiesu precedentus un neskaidrības. Taču jāatzīst, ka principi, kā tiek noteikta 
preču piegādes vieta un atbilstošās PVN likmes piemērošana, nav tik sarežģīti 
kā principi, pēc kādiem nosaka pakalpojumu sniegšanas vietu un atbilstošu 
PVN piemērošanu ES. Tas ir galvenokārt tādēļ, ka nav nepieciešamības 
noteikt preču piegādes būtību, kā tas būtu jādara pakalpojumu gadījumā. 
Tāpat arī nav nepieciešams ņemt vērā tādus faktoru kā piegādātāja vai pircēja 
reģistrācijas vieta. Pamatprincips preču piegādes vietas noteikšanai ir 
vienkāršs, - preces var tikt piegādātas tikai tur, kur tās fiziski atrodas. Tomēr, 
neraugoties uz minēto, šie noteikumi ir būtiski, jo to pareiza piemērošana 
nodrošina to, ka preču piegādes ES netiek apliktas ar nodokli divreiz vai arī 
neizvairās no aplikšanas ar nodokli vispār. 

"Izcelsmes" un "galamērķa" principi 
Preču piegādes vietas noteikšanā ir iesaistīti divi pamatprincipi: 

- "Izcelsmes" princips, saskaņā ar kuru tiek piemērota nodokļa likme, kas ir 
spēkā preču piegādātāja teritorijā, neatkarīgi no preču galamērķa; 

- "Galamērķa" princips, saskaņā ar kuru tiek piemērota nodokļa likme, kas 
ir spēkā teritorijā, kura ir preču piegādes galamērķis. 

"Izcelsmes" princips netiek plaši izmantots ES PVN likumdošanā, taču 
dažos gadījumos tas tomēr ir piemērojams. Tā, piemēram, šo principu 
izmanto attāluma pārdošanas (distance saies) aplikšanai ar nodokli, ja preču 
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pārdevējs nav pārsniedzis attiecīgajā dalībvalstī noteikto reģistrācijas limitu. 
Turpretī "galamērķa" princips ir ļoti plaši izplatīts ES un, kā tas būs redzams 
no zemākaplūkotajām 6.direktīvas normām, ir pamats ES PVN likumdošanai. 

Preces, kas netiek sūtītas vai transportētas 
Direktīva nosaka, ka šādām precēm par piegādes vietu jāuzskata vieta, 

kur tās fiziski atrodas piegādes brīdī. Tā, piemēram, ja Latvijā reģistrēts 
uzņēmums pārdod pārtikas preces no savas vairumtirdzniecības bāzes Rīgā, 
tad par preču piegādes vietu PVN vajadzībām uzskatāma Latvijas Republika 
un piemērojama 18% PVN likme. Turpretim, ja Latvijas iedzīvotājs ceļojuma 
laikā iegādājas preces, kas tiek pārdotas veikalā Luksemburgā, tad šīm 
precēm piemērojama 15% Luksemburgas PVN likme. Jāatceras, ka ES 
nepastāv muitas punkti uz robežas un preces netiks importētas Latvijā, jo 
ar terminu "imports" turpmāk sapratīsim preču importu no valstīm, kas nav 
ES dalībvalstis. Tādējādi, Latvijas iedzīvotājam nebūs jāmaksā importa PVN, 
ievedot preces Latvijas teritorijā. 

Preces, kas tiek sūtītas vai transportētas 
Saskaņā ar direktīvas 8.pantu, par šādu preču piegādes vietu uzskata 

vietu, kur preces atrodas brīdī, kad transportēšana tiek uzsākta vai tās tiek 
nosūtītas. Tādējādi, šādu preču piegādes vietas noteikšana ir balstīta uz 
"izcelsmes" principu. Tomēr šai normai ir sekojoši izņēmumi. 

Precēm, kas tiek importētas no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, tiek 
noteikta atšķirīga preču piegādes vieta un, attiecīgi, nodokļa piemērošana. 
Importētām precēm par piegādes vietu uzskata ES dalībvalsti, kurā preces 
tiek importētas. Tādējādi, precēm, ko Latvijā reģistrētam uzņēmumam 
nosūtīs Krievijas piegādātājs, piemērosim 18% importa PVN likmi, kas 
noteikta Latvijā. 

Tāpat arī direktīvas 28.b pantā ir noteikts izņēmums direktīvas 8.panta 
noteikumiem, kas paredz gadījumos, ja preces tiek nosūtītas vai transportētas, 
pircējam, kas ir reģistrēts PVN vajadzībām citā ES dalībvalstī, piemērot 
"galamērķa" principu un atbilstoši piemērot tās dalībvalsts PVN, uz kuru 
preces tiek nogādātas. Tā, piemēram, ja Latvijā reģistrēts uzņēmums, PVN 
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maksātājs, nosūta preces Itālijas uzņēmumam, kas ir reģistrējies Itālijā kā 
PVN maksātājs, Latvijas uzņēmums var piemērot 0% PVN likmi šīm precēm. 
Šajā gadījumā Latvijas uzņēmumam nav jāreģistrējas Itālijā PVN vajadzībām, 
jo Itālijas uzņēmums uzskaita PVN pēc pašnovērtēšanas metodes. Šī metode 
būtībā ir līdzīga pašapliekamā PVN noteikšanai, ko Latvijas uzņēmumi 
piemēro pakalpojumiem, kas saņemti no ārvalstīm. 

Lai varētu piemērot 0% likmi Latvijas piegādātājam, no pircēja jāsaņem 
informācija par tā PVN reģistrācijas numuru, kā arī rēķinā jānorāda gan savs, 
gan arī pircēja PVN reģistrācijas numurs. Tā ka piegādātājs atbild par pircēja 
PVN reģistrācijas numura patiesumu, tad viņam tiek dota iespēja ar nodokļu 
inspekcijas vai interneta datubāzes VIES (httpy/europa.eu.int/comm/taxation_ 
customs/databases/database.htm) palīdzību pārbaudīt šo numuru. 

Instalējamas vai komplektējamas preces 
Gadījumos, ja preču piegādes nosacījumi liek piegādātājam vai trešajai 

personai, kas darbojas piegādātāja vārdā, instalēt vai komplektēt preces, 
šādu preču piegādes vieta tiek noteikta valstī, kuras teritorijā šāds 
instalācijas vai komplektēšanas projekts tiek īstenots un PVN tiek piemērots 
visai piegādes vērtībai (iekļaujot ari instalācijas pakalpojumu daļu). Šo 
normu varētu raksturot ar sekojošu piemēru. Francijas uzņēmums pārdod 
mēbeles Beļģijas iedzīvotājam, un noslēgtā līguma noteikumi paredz, ka 
Francijas uzņēmumam ir jākomplektē šīs mēbeles Beļģijā. Mēbeļu vērtība ir 
15000 EUR, un komplektēšanas pakalpojuma vērtība ir 5000 EUR. Piegādes 
kopējai vērtībai 20000 EUR piemērojama Beļģijā noteiktā PVN likme. 

Šī norma var radīt nepieciešamību piegādātājam reģistrēties 
teritorijā, kurā preces tiek instalētas vai komplektētas. Šāda reģistrēšanās 
nepieciešamība var izrādīties visai dārga, jo tas rada vajadzību pildīt 
administratīvās prasības un veikt PVN uzskaiti attiecīgajā valstī. Dažas 
dalībvalstis (piemēram, Lielbritānija) ir ieviesušas vienkāršotas procedūras, 
kas novērš nepieciešamību reģistrēties valstī, kurā instalācijas projekts tiek 
veikts. 
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Preces, kas tiek pārdotas kuģos, 
lidmašīnās vai vilcienos 
Noteikumi, kas attiecināmi uz preču piegādēm kuģos, lidmašīnās vai 

vilcienos, šķiet, ir vieni no interesantākajiem, taču tajā pašā laikā tie, 
protams, varētu radīt vislielāko neizpratni. Par preču piegādes vietu šajā 
gadījumā uzskata valsti, no kuras transports uzsāk braucienu vienā virzienā. 

Kā piemēru varētu aplūkot sekojošu situāciju. Gadījumā, ja vilciens brauc 
no Grieķijas uz Beļģiju un atpakaļ, piestājot Parīzē, tad pērkot saldējumu gan 
persona, kas iekāpj vilcienā Atēnās, gan arī persona, kas sāk ceļu tikai Parīzē, 
maksās PVN pēc Grieķijas likmes. Turpretim, braucot atpakaļceļā, šādam 
saldējumam tiks piemērota Beļģijas PVN likme, jo tiks uzskatīts, ka vilciens 
uzsāk atpakaļbraucienu Briselē. 

Piegādes personām, kas nav reģistrētas 
kā PVN maksātāji 
Vispārīgie noteikumi piegādēm personām, kas nav reģistrētas kā PVN 

maksātāji, ir vienkārši, - piegādātājs piemēro atbilstošu PVN saskaņā ar viņa 
pafia dalībvalsts normām, neatkarīgi no tā, uz kuru dalībvalsti preces tiek 
piegādātas. 

Taču atsevišķām preču piegādēm tiek piemērotas direktīvas normas, kas 
nosaka, ka šīm preču piegādēm piemērojams tās valsts PVN, uz kuru preces 
liek nosūtītas. Šī norma piemērojama sekojošām preču piegādēm: 

Allāluma pārdošana, ja pārdevējs ir pārsniedzis reģistrēšanās limitu pircēja 
valstī vai ir reģistrējies šajā valstī kā PVN maksātājs. Ar terminu "attāluma 
pārdošana" jāsaprot preču piegādes personām citā dalībvalstī, kuras nav 
reģistrētas kā PVN maksātāji. Jāņem vērā, ka preču nosūtīšana vai trans
ports saskaņā ar līgumu jāveic piegādātājam, nevis pircējam. Ja pircējs 
ir atbildīgs par šo preču transportēšanu, tad attāluma pārdošanas notei
kumi nav piemērojami. Tipisks piemērs attāluma pārdošanai varētu būt 
tirdzniecība pēc pasūtījumiem no kataloga, kad pircējs izdara pasūtījumu 
un preces viņam tiek atsūtītas pa pastu. Saskaņā ar direktīvu reģistrēšanās 
limits ir 100000 EUR kalendārā gada laikā, bet dalībvalstis drīkst arī 
i/velēties samazinātu reģistrēšanās limitu. 
Tadu preču pārdošana, kurām piemērojams akcīzes nodoklis. 
Jaunu transportlīdzekļu pārdošana. 
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Citi specifiski noteikumi 
PVN likumdošana ES ir visai sarežģīta jau tās pamatā, un to ietekmē ari 

dažādi Eiropas tiesas spriedumi. Daudzām direktīvas normām ir izņēmumi, 
bet šoreiz esam atspoguļojuši tikai dažus no tiem. Katra specifiska situācija 
varētu radīt savādākus nosacījumus nekā augstāk minētie pamatprincipi. 
Daudzas valstis ir ieviesušas dažādas vienkāršotas procedūras, lai atvieglotu 
starptautisko tirdzniecību. Tā, piemēram, iespējamas vienkāršotas procedūras 
trīspusējos darījumos, kad pircējs ir reģistrēts vienā ES dalībvalstī, bet lūdz 
pārdevējam nogādāt preces uz kādu trešo ES dalībvalsti. Šajā gadījumā 
iespējams izvairīties no pārdevēja reģistrēšanās gan pircēja valstī, gan arī 
valstī, uz kuru preces tiek nogādātas. Šie nosacījumi var atšķirties atkarībā 
no tā, kādas valstis šajā darījumā ir iesaistītas. Vienkāršotas procedūras var 
piemērot arī preču ievešanai pārstrādei, precēm, kuras tiek instalētas, un 
atsevišķos citos gadījumos. 

Jāpievērš arī uzmanība tā saucamajām fiktīvajām preču piegādēm ES, kas 
varētu rasties gadījumā, ja uzņēmums piegādā preces uz citu ES dalībvalsti, 
bet īpašuma tiesību maiņa nav notikusi, t.i., uzņēmums kādu iemeslu dēļ 
vienkārši transportē savas preces pāri robežai. Varētu rasties situācija, ka 
šāda preču transportēšana varētu tikt uzskatīta par "fiktīvu" preču piegādi, 
un tas varētu radīt nepieciešamību maksāt PVN. Arī šajā gadījumā iespējami 
dažādi izņēmumi un atbrīvojumi no nodokļa atkarībā no valsts, preču veida 
un piegādes nosacījumiem. 
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P V N PIEMĒROŠANA 
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

Iepriekšējā sadaļā aizsākām tēmu par gaidāmajām izmaiņām pievienotās 
vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) normatīvajos aktos, kas saistītas 
ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā - ES) 2004. gada 
1. maijā, un aplūkojām preču piegādes vietas noteikšanu un atbilstošu PVN 
piemērošanu. Šajā sadaļā turpināsim šo tēmu, kā arī aplūkosim problēmas, 
k.is saistītas ar pakalpojumiem, kuri tiek sniegti citas valsts uzņēmumam vai 
privātpersonām, to sniegšanas vietas noteikšanu un PVN piemērošanu. 

Pastāvīgie un pārejas noteikumi 
Sākotnēji pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas un PVN 

piemērošanas noteikumi ES tika veidoti no pamatprincipiem, uz kuriem 
tika balstīta 6.direktīva. Taču šie pastāvīgie noteikumi radīja dažādas 
problēmas līdz ar vienotā tirgus izveidošanu 1993. gadā, un tādēļ tika ieviesti 
pārejas noteikumi šo problēmu risināšanai. Ir izveidojusies situācija, kad 
pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanai katrā situācijā ir pastāvīgais 
noteikums un vairāki izņēmumi. Ja iepriekšējā sadaļā minētās preču 
plegfides vietas noteikšana tomēr ir līdzīga dažāda veida precēm, tad 
pakalpojumu gadījumā ir jācenšas ne tikai noteikt darījumā iesaistītās puses 
un teritorijas, bet arī noteikt pakalpojuma veidu un to, no kā arī būs atkarīga 
PVN piemērošana. Tāpat jāievēro, ka tieši pakalpojumu sniegšanas vietas 
I I I "teikšana un atbilstošā PVN piemērošana daudzkārt ir bijusi strīdīga, kā 
ie/.iiltatā ir radījusi ievērojamu daudzumu Eiropas Tiesas spriedumu. 

Atšķirībā no Latvijā pašlaik ierastā uzskata, ka galvenā tomēr ir darījuma 
i'.iieiza juridiska noformēšana, ES tiek pievērsta pastiprināta uzmanība 
pakalpojumu ekonomiskajai būtībai. Arī izvērtējot dažādus darījumus saskaņā 
•II ES normatīviem aktiem, jāpievērš uzmanība noteikumu interpretācijai, 
la, piemēram, termins "vadības pakalpojumi" var sevī ietvert virkni dažādu 
pakalpojumu, un pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana būs atkarīga 
ne pakalpojumu būtības. Gadījumā, ja vadības pakalpojumi sastāv tikai no 
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vienkāršas sekretāres pakalpojumiem, tad par pakalpojumu sniegšanas vietu 
uzskatīsim vietu, kur reģistrēts pakalpojumu sniedzējs. Turpretim, ja pēc 
savas būtības pakalpojumi ietvers konsultācijas, grāmatvedības vai juridiskos 
pakalpojumus, pakalpojumu sniegšanas vieta tiks noteikta pēc pakalpojumu 
saņēmēja juridiskās adreses. Sadaļā Pakalpojumi, kuriem sniegšanas vieta 
tiek noteikta pēc saņēmēja atrašanās vietas, aplūkojām arī citus piemērus, kas 
ļauj izprast ekonomiskās būtības nozīmību ES PVN likumdošanā. 

Pirms sākam aplūkot atsevišķus pakalpojumu veidus, ir jānosaka, vai tiek 
sniegts viens vai vairāki pakalpojumi. Gadījumā, ja darījumu nevar uzskatīt 
par vienu pakalpojumu, katrai atsevišķai darījuma daļai var būt piemērojami 
citi noteikumi un dažādas PVN likmes. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, 
kad vienlaicīgi tiek sniegts pakalpojums un notiek preču piegāde. Direktīvā 
šis jautājums netiek risināts un, tādējādi, Eiropas Tiesas spriedumi ir jāņem 
par pamatu, nosakot darījuma būtību. Eiropas Tiesa laika gaitā ir sniegusi 
atzinumus visdažādākajos jautājumos, kas saistīti ar darījumiem, kuri sastāv 
no vairākiem pakalpojumiem vienlaicīgi (piemēram, kredītkaršu izdošana un 
apkalpošana, kas sevī ietver arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem), 
vai ari preču piegādes un pakalpojumus vienlaicīgi. Piemēram, jautājumā, vai 
restorāna darbība uz prāmja, kas kursē starp Vāciju un Dāniju, uzskatāma par 
preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu (kas ir būtiski, lai izlemtu, kuras 
valsts PVN piemērojams restorāna rēķiniem), Eiropas Tiesa nolēma sekojošo. 
Tā ka restorāna darbība bez ēdienu un dzērienu pārdošanas (preču piegādes) 
sevī ietver daudz pakalpojumu elementu (ēdienu sagatavošana, galdu 
klāšana, pasūtījumu pieņemšana, ēdienu pasniegšana, galda novākšana 
u.c), tad restorāna darbība jāuzskata par pakalpojumu sniegšanu ES 6. 
direktīvas ietvaros. Minētais savukārt nozīmē, ka restorāna apmeklētājs par 
maltīti maksā tās valsts PVN, kurā ir reģistrēts uzņēmums, kuram pieder šis 
restorāns. Jāatzīmē, ka situācija varētu būt citāda ātrās ēdināšanas restorānu 
gadījumā, kad pakalpojumu elementu ir salīdzinoši mazāk. Vispārējais 
ieteikums šādos gadījumos - vajadzētu censties atšķirt vienu galveno 
pakalpojumu un iespēju robežās iekļaut tajā līdzīgus vai palīgpakalpojumus. 

Pēc tam, kad ir noskaidrots jautājums par pakalpojumu ekonomisko 
būtību, kā arī tas, vai runa ir par vienu vai vairākiem pakalpojumiem, varam 
pievērsties pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanai. Vispārējie noteikumi 
ļauj par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskatīt vietu, kur pakalpojumu 
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Hii iedzē jam ir izveidots uzņēmums, vai kur tam ir pastāvīga darbības vieta, no 
Kuras pakalpojumi tiek sniegti. Taču laika gaitā ir izveidoti daudzi izņēmumi, 
daļu no kuriem aplūkosim zemāk. 

Pakalpojumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu 
l'.(kalpojumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, galvenokārt sevī ietver 
sekojošus pakalpojumus: 

nekustamā īpašuma mākleru pakalpojumi; 

nekustamā īpašuma vērtētāju un ekspertu pakalpojumi; 

celtniecības darbu sagatavošanas un koordinēšanas pakalpojumi; 

arhilektu pakalpojumi. 

Šiem pakalpojumiem par sniegšanas vietu uzskatāma vieta, kur 
nekustamais īpašums fiziski atrodas un, attiecīgi, jāpiemēro tās valsts PVN. 

Transporta pakalpojumi 
Direktīva nosaka, ka par pakalpojumu sniegšanas vietu transporta 

i>. (Kalpojumiem jāuzskata vieta, kursis transports fiziski notiek, proporcionāli 
ņemot vērā nobrauktos attālumus. Tas nozīmē, ka pēc iestāšanās ES Latvijas 
uzņēmums, veicot pasažieru pārvadājumus no Rīgas uz Berlīni, sniegs šos 
pakalpojumus ES valstīs, cauri kurām šis pārvadājums notiks. Tādējādi, 
potenciāli varētu rasties situācija, kad Latvijas uzņēmumam vajadzēs 
n "islrēties kā PVN maksātājam, kā arī uzskaitīt nodokli katrā no valstīm 
i Lietuva, Polija un Vācija), caur kurām notiek pasažieru pārvadājumi. Praksē 
Ka n daudzas ES dalībvalstis piemēro vienkāršotas procedūras, kas ļauj 
i II rīties no reģistrācijas konkrētajā valstī. 

Tomēr arī šim nosacījumam ir izņēmumi. Tā, piemēram, gadījumā, ja ES 
• ' i lenē notiek preču transportēšana, jāpiemēro savādāka kārtība transporta 
pakalpojumiem, nekā transportējot pasažierus. Ja preču transportēšanas 
pakalpojumi tiek sniegti pircējam, kas reģistrējies kā PVN maksātājs citā 
ES dalībvalstī, nekā transportēšanas uzsākšanas valsts, tad par transporta 
pakalpojumu sniegšanas vietu uzskatāma valsts, kurā pircējs ir reģistrējies kā 
PVN maksātājs. Direktīva nosaka, ka pakalpojuma saņēmējam ir jāaprēķina 
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un jāmaksā PVN par transporta pakalpojumiem, ko tas saņem no citas ES 
dalībvalsts pakalpojumu sniedzēja. Tādējādi, tiek piemērots pašapliekamais 
jeb pašnovērtēšanas PVN. 

Ja preču transporta pakalpojumi tiek sniegti privātpersonām (kuras nav 
reģistrētas PVN maksātājas), tad par preču piegādes vietu jāuzskata vieta, 
kur transports tiek uzsākts, un jāpiemēro atbilstoša PVN likme. 

Lai radītu skaidrāku priekšstatu par to, kā augstāk minētie noteikumi 
darbojas, piedāvājam sekojošu piemēru. 

Latvijas uzņēmums veic preču pārvadājumus uz dažādām ES valstīm. 
Lielākoties sadarbība notiek ar pasūtītājiem, kas ir reģistrēti kā PVN 
maksātāji ES dalībvalstīs. Taču iespējami arī gadījumi, kad preču piegādi 
lūdz veikt privātpersona, kas nav reģistrējusies kā PVN maksātājs. Izrakstot 
rēķinu Francijā reģistrētajam pasūtītājam, kurš būs darījis zināmu savu PVN 
reģistrācijas numuru, Latvijas uzņēmums rēķinā saviem pakalpojumiem 
piemēros 0% likmi. Turpretim, izrakstot rēķinu privātpersonai vai jebkuram 
pasūtītājam, kurš neiesniedz savu PVN reģistrācijas numuru, Latvijas 
uzņēmums piemēros 18% likmi. 

Palīgpakalpojumi transporta pakalpojumiem 
Par palīgpakalpojumiem jeb saistītiem transporta pakalpojumiem uzskata: 

- kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumus; 

- kravas apstrādes pakalpojumus; 

- citus līdzīgus pakalpojumus. 

Direktīvas nosacījumi ir līdzīgi, kā transporta pakalpojumiem, un par šo 
pakalpojumu sniegšanas vietu uzskata vietu, kur šādi pakalpojumi fiziski 
tiek sniegti. Līdzīgi arī izņēmums ir palīgpakalpojumi preču transportēšanā 
ES ietvaros, kas sniegti reģistrētajam PVN maksātajam citā ES dalībvalstī. 
Šiem pakalpojumiem par sniegšanas vietu uzskata ES valsti, kurā pircējs 
ir reģistrējies kā PVN maksātājs. Arī šajā gadījumā pircējs izmanto 
pašnovērtēšanas mehānismu un PVN nomaksā pats. 
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Kultūras un līdzīgi pakalpojumi 
Šajā kategorijā ietilpst kultūras, zinātnes, mākslas, izglītības, sporta, 

i laides vai līdzīgi pakalpojumi, un šiem pakalpojumiem par pakalpojumu 
inlegšanas vietu tiek uzskatīta vieta, kur tie fiziski tiek sniegti. 

Gadījumos, ja šādi pakalpojumi tiek sniegti elektroniskā veidā, piemē
rojami citādi noteikumi (skat. sadaļā Elektroniski sniegti pakalpojumi). 

Pakalpojumi, kuriem sniegšanas vieta tiek noteikta 
pēc saņēmēja atrašanās vietas 

•' kojošiem pakalpojumiem sniegšanas vieta tiek noteikta pēc pakalpojumu 
8nņēmēja atrašanās vietas: 

patentu, autortiesību, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību piešķiršana, 
nodošana citu rīcībā un kontrolē; 

reklāmas pakalpojumi; 

konsultantu, inženieru, juristu, grāmatvežu un citi līdzīgi pakalpojumi, kā 
ari datu apstrāde un informācijas sniegšana; 

banku, finanšu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumi, 
Izņemot seifu iznomāšanu; 

pakalpojumi, kas tiek sniegti, nodrošinot ar personālu; 

starpniecības aģentu pakalpojumi. 

Kā jau lielākajai daļai normu, arī šai ir savi izņēmumi. Ja vispārējā 
gadījumā par šo pakalpojumu sniegšanas vietu uzskata pakalpojumu 
lanēmēja atrašanās vietu, tad gadījumos, kad pakalpojumi tiek sniegti 
pakalpojumu saņēmējam, kas nav reģistrēts kā PVN maksātājs kādā no ES 

• i. 11111, par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskata pakalpojuma sniedzēja 
""īsirācijas vietu. Tādējādi, Latvijas uzņēmumam sniedzot konsultāciju 
pakalpojumus personai, kas nevar uzrādīt PVN reģistrācijas numuru kādā 
no ES dalībvalstīm, piemēram, Francijas iedzīvotājam, būs jāpiemēro Latvijā 
dOteiktā 18% likme. 

Turpretim, ja pakalpojumu saņēmējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs 
kfldfi no ES dalībvalstīm vai arī pakalpojumu saņēmējs atrodas kādā trešajā 
valsi i (nevis ES dalībvalstī), tad šādiem pakalpojumiem par sniegšanas vietu 
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uzskata vietu, kur pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts vai kur tam ir pastāvīga 
darbības vieta. Ja šādu vietu nav iespējams noteikt, tad tiek izmantota vieta, 
kur pakalpojumu saņēmējam ir juridiskā adrese vai kur tas pastāvīgi uzturas. 
Tātad, ja Latvijas uzņēmums sniegs konsultāciju pakalpojumus Francijas 
uzņēmumam, kas ir reģistrējies kā PVN maksātājs Francijā, Latvijas 
uzņēmums piemēros 0% PVN likmi, un Francijas uzņēmumam ir jāizmanto 
pašapliekamā PVN sistēma un jāaprēķina Francijas PVN par saņemtajiem 
pakalpojumiem. 

"Pastāvīga darbības vieta" ir viens no kritērijiem, lai noskaidrotu, kuras 
valsts PVN piemērojams. Taču, tā ka šis termins netiek definēts 6.direktīvā 
un bieži vien ES dalībvalstu nacionālā likumdošana definē šo vietu dažādi, 
šī ir viena no jomām, kur skaidrojumu iespējams meklēt tikai Eiropas Tiesas 
spriedumos. Problēmas parasti rodas gadījumos, ja pakalpojumu sniedzējam 
vai saņēmējam ir vairākas pastāvīgas darbības vietas, piemēram, reģistrācija 
un galvenais birojs Latvijā un filiāle Francijā. Prakse rāda, ka parasti Eiropas 
Tiesa tomēr par pastāvīgās darbības vietu atzīst juridisko reģistrācijas vietu. 
Taču jāpiemin, ka pastāv tiesas precedenti, saskaņā ar kuriem Eiropas 
Tiesa par pastāvīgās darbības vietu ir atzinusi kādu citu darbības vietu, kā, 
piemēram, biroju citā valstī, no kura patiesībā tiek sniegti pakalpojumi. 

Jau sadaļas iesākumā tika minēts, cik svarīgi ir pareizi noteikt darījuma 
būtību, lai nekļūdītos PVN piemērošanā. Kā piemēru tam, cik strikti 
Eiropas Tiesa cenšas noteikt darījuma ekonomisko būtību un nepieļaut 
gadījumus, kad juridiskā forma prevalē, varētu minēt Eiropas Tiesas 
spriedumu von Hoffmann lietā. Profesors von Hoffmann bija jurisprudences 
profesors universitātē Vācijā. Papildus viņš uz līguma pamata darbojās kā 
šķīrējtiesnesis Starptautiskajā Tirdzniecības Palātā Parīzē, saņemot atlīdzību 
par sniegtajiem pakalpojumiem. Profesors uzskatīja, ka minētie pakalpojumi 
uzskatāmi par juridiskajiem pakalpojumiem un to sniegšanas vieta nosakāma 
pēc pakalpojumu saņēmēja adreses. Taču Vācijas nodokļu institūcija 
uzskatīja, ka šādiem pakalpojumiem par sniegšanas vietu jāuzskata Vācija pēc 
vispārējā principa. Lieta nonāca Eiropas Tiesā, kas nolēma, ka šķīrējtiesneša 
pakalpojumi nav uzskatāmi par juridiskajiem pakalpojumiem tikai tāpēc vien, 
ka tos sniedz jurists. Tā ka šķīrējtiesas mērķis bija strīdu izšķiršana starp 
divām pusēm, piemērojot taisnības un vienlīdzības principus, tā nav uzskatāma 
par juridisku pakalpojumu, jo jurista mērķis tradicionāli ir bijis pārstāvēt sava 
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klienta intereses un censties iegūt labāko risinājumu (neraugoties uz to, 
vnl tas ir taisnīgi un vienlīdzīgi). Tādējādi, par šķīrējtiesneša pakalpojumu 
mlegšanas vietu jāuzskata vieta, kur pakalpojumu sniedzējam ir izveidots 
U i i r i i i i i m s vai kur tam ir pastāvīga darbības vieta, no kuras pakalpojumi tiek 
miegti. Šajā konkrētajā gadījumā Vācijai bija tiesības pieprasīt, lai profesors 
piemēro Vācijas PVN likmi. Šo Eiropas Tiesas spriedumu izvēlējāmies kā 
piemēru, jo pašlaik mūsu normatīvie akti ļauj arī šķīrējtiesu darbību uzskatīt 
par juridiskiem pakalpojumiem un attiecīgi piemērot PVN pēc pakalpojumu 
. . m e i n e j u adreses. 

PVN piemērošanas noteikumi pakalpojumiem ir pietiekami skaidri, lai tos 
(īrētu iemācīties piemērot. Taču problēmas rodas nevis no noteikumiem, bet 

Mi cenšoties šos pakalpojumus kategorizēt, lai varētu noteikt, kuru normu 
ii i lecīgajam pakalpojumam piemērot. Pakalpojuma būtības interpretācijai ir 

mi/IInīga loma PVN piemērošanā. 

Ja lielākā daļa pakalpojumu, kuriem sniegšanas vieta tiek noteikta pēc 
pakalpojuma saņēmēja atrašanās vietas, jau vēsturiski ir minēti likumā 
T.n PVN", tad banku, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu atrašanās 

MI kategorijā varētu radīt izbrīnu. Lasītājiem varētu rasties jautājums: vai 
Mr pakalpojumi tiks ņemti ārā no neapliekamo pakalpojumu kategorijas? 
Atbilde ir - nē. 6.direktīvā arī neapliekamo darījumu uzskaitījumā parādās 
Ale pakalpojumi. Šo it kā pretrunīgo normu piemērošana ES ir skaidrota gan 
. I I direktīvas palīdzību, gan arī ar Eiropas Tiesas spriedumiem. 

elektroniski sniegti pakalpojumi, 
radio un televīzijas 
pakalpojumi 
Inlemets ir kļuvis par vienu no veidiem, kā uzņēmumi sniedz dažādus 

pakalpojumus, kā, piemēram, komunikāciju pakalpojumi (elektroniskais 
11111), preču pasūtījumu pieņemšana, digitālo produktu piegādes u.c. Nosakot 
pakalpojumu sniegšanas vietu elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 
i HH I I I verā gan pakalpojuma būtība, gan arī pakalpojuma saņēmēja statuss 
(uzņēmums vai privātpersona). Tāpat ari PVN piemērošanu sarežģī darījumi, 
i . i i liek veikti starp ES dalībvalsts uzņēmumu un pakalpojumu saņēmēju 
valuli, kas nav ES dalībvalsts. 
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Par elektroniski sniegtiem pakalpojumiem tiek uzskatīti sekojoši 
pakalpojumi: 

- interneta lappušu sagatavošana, serveru, programmu un ierīču uzturēšana 
no attāluma; 

- programmatūras piegādes un atjaunošanas pakalpojumi; 

- attēlu, teksta un informācijas sniegšanas pakalpojumi; 

- datu bāžu pieejamības nodrošināšana; 

- mūzikas, filmu, spēļu elektroniska piegāde, kā arī politisku, kultūras, 
mākslas, sporta, zinātnes un izklaides pārraižu un pasākumu 
nodrošināšanas pakalpojumi; 

- tālmācības pakalpojumi. 

Elektroniski sniegtos pakalpojumus, kā arī radio un televīzijas pārraižu 
pakalpojumus ES regulē ne tikai 6. direktīva, bet arī E-komercijas (E-
Commerce) direktīva. Šīs direktīvas ir labvēlīgas ES dalībvalstu uzņēmumiem, 
bet rada problēmas uzņēmumiem, kas reģistrēti ārpus ES un sniedz šādus 
pakalpojumus. Ja darījums notiek starp diviem uzņēmumiem, tad PVN tiek 
piemērots pakalpojumu saņēmēja valstī. Pakalpojuma saņēmējs uzskaita PVN 
ar pašaplikšanās mehānismu. Tādējādi, tiek nodrošināts, ka pakalpojumi, 
kurus ES dalībvalsts uzņēmums sniedz pakalpojumu saņēmējam valstī, kas 
nav ES dalībvalsts, netiek aplikti ar PVN ES. Turpretim, ja uzņēmums, kas 
reģistrēts ārpus ES, elektroniski sniedz pakalpojumus ES privātpersonām, 
tad par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskatāma pakalpojumu saņēmēja 
atrašanās vieta. Tā ka pakalpojumu saņēmēji nav reģistrēti PVN maksātāji, 
pakalpojumu sniedzējam ir jāreģistrējas atbilstošajā ES dalībvalstī un 
jāpiemēro attiecīgā PVN likme. 

Šis ir kārtējais piemērs pakalpojumu būtības pareizas noteikšanas 
nepieciešamībai, jo bieži vien uzņēmumi iedala pakalpojumus noteiktā 
kategorijā un piemirst par to, ka arī to sniegšanas veids varētu būt nozīmīgs. 
Ja mēs aplūkojam kultūras, mākslas, zinātnes un tamlīdzīgus pakalpojumus, 
tad tiem par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskata vietu, kur tie tiek sniegti. 
Taču, ja šie pakalpojumi tiek sniegti elektroniskā veidā, tā PVN tiek piemērots 
pakalpojumu saņēmēja valstī. Praksē abas šīs vietas, visticamāk, būs vienas 
valsts ietvaros, taču nedrīkst aizmirst par iespēju, ka tās varētu izrādīties 
divas dažādas valstis ar dažādām PVN likmēm. 
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PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA 
PIEMĒROŠANA ELEKTRONISKI 
SNIEGTIEM PAKALPOJUMIEM UN 
TRANSLĀCIJAS PAKALPOJUMIEM 

Turpinot tēmu par pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) 
piemērošanu pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā 

ES), gribētos pievērst lasītāju uzmanību nesenajiem ES likumdošanas 
grozījumiem, kas saistīti ar PVN piemērošanu elektroniski sniegtiem 
p.iKalpojumiem un translācijas pakalpojumiem. 2002. gadā tika izdota 
direktīva par PVN piemērošanu elektroniskiem pakalpojumiem jeb direktīva 
Ni 2002/38/EC, kas ievieš grozījumus ES 6. direktīvas (77/338) 9. pantā. Tika 

i n / i i s 6. direktīvas 9(2)(e) pants, un tajā iekļauti elektroniski sniegtie 
pa kalpojumi, kā arī direktīvai pievienots jauns pielikums L, kurā sniegts šo 
pakalpojumu ilustratīvs uzskaitījums. 

Ta rezultātā, sākot ar 2003. gada 1. jūliju, ārpus ES reģistrētiem 
iianslacijas un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējiem nācās uzsākt 
l'VN iekasēšanu no ES patērētājiem par sniegtajiem pakalpojumiem. Tā 
ka, ari Latvijai pievienojoties ES, vajadzēs iestrādāt tās normatīvajos aktos 
ļaunos noteikumus attiecībā uz translācijas un elektroniski sniegtiem 
pakalpojumiem, centīsimies atspoguļot būtiskākos nosacījumus attiecībā uz 

irtajiem pakalpojumiem. 

Jaunie noteikumi stājās spēkā ar 2003. gada 1. jūliju, kas praktiski 
nozīmēja, ka pakalpojumu sniegšanas vieta translācijas un elektroniski 

nlegtajiem pakalpojumiem šajā dienā mainījās no tās valsts, kurā reģistrēts 
pakalpojumu sniedzējs, uz valsti, kur atrodas patērētājs. Šīs bija būtiskas 
i maiņas režīmā, kas pastāvēja vairākus gadu desmitus. Iepriekš ES 
reģistrētais šādu pakalpojumu sniedzējs iekasēja PVN, neatkarīgi no tā, 
i I I I viņa klienti atradās. Līdz ar to radās būtiski konkurences izkropļojumi, 
ļo Ārpus ES reģistrētie pakalpojumu sniedzēji drīkstēja nepiemērot PVN 
pakalpojumiem, ko tie sniedza ES patērētājiem. Saskaņā ar jaunajiem 
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noteikumiem, tieši patērētāja atrašanas vieta nosaka to, vai PVN ir 
piemērojams, vai nē. 

Jauno noteikumu ietekme uz translācijas un elektroniski sniegto pakalpojumu 
patērētājiem un sniedzējiem būs šāda: 

- ES reģistrēti pakalpojumu sniedzēji vairs neaprēķinās PVN par 
sniegtajiem pakalpojumiem uzņēmumiem, kas reģistrēti kādā citā ES 
dalībvalsti nekā pakalpojumu sniedzējs. Tāpat arī tie vairs neaprēķinās 
PVN par sniegtajiem pakalpojumiem patērētājiem, kas atrodas ārpus ES. 
Jāatzīmē gan, ka ES dalībvalstis var ieviest lietošanas un izmantošanas 
nosacījumus, kas būtiski ierobežotu iespējas nepiemērot PVN gadījumos, 
kad patērētājs izmanto šos pakalpojumus ES. 

- ES dalībvalstīs reģistrēti uzņēmumi, kuri saņem translācijas un 
elektroniski sniegtus pakalpojumus no ārpus ES reģistrēta pakalpojumu 
sniedzēja, paši aprēķinās pašapliekamo PVN no šo pakalpojumu vērtības. 

- Ārpus ES reģistrētiem translācijas pakalpojumu sniedzējiem radīsies 
nepieciešamība reģistrēties un iekasēt PVN katrā ES dalībvalstī par 
sniegtajiem pakalpojumiem ES privātpersonām un uzņēmumiem, kas nav 
reģistrēti PVN maksātāji. 

- Ārpus ES reģistrētiem elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējiem 
radīsies nepieciešamība reģistrēties vismaz vienā no ES dalībvalstīm un 
iekasēt PVN par pakalpojumiem, kurus tas sniedz ES privātpersonām un 
uzņēmumiem, kas nav reģistrēti PVN maksātāji. 

Translācijas pakalpojumu definīcija 
PVN piemērošanas vajadzībām translācijas pakalpojumi tiek definēti kā 

radio un televīzijas translācijas pakalpojumi, kas tiek pārraidīti ar audio un 
video signālu palīdzību, neatkarīgi no izmantotajiem palīglīdzekļiem (t.i., 
kabelis, satelīts). Tas sevī ietver arī satelīttelevīzijas un kabeļtelevīzijas 
abonēšanu. Gribētos atzīmēt, ka citu personu materiālu nogādāšana ar 
elektroniskiem palīglīdzekļiem nav uzskatāma par translācijas pakalpojumu. 
Tā, piemēram, uzņēmums, kas pārraida cita uzņēmuma programmatūru 
(satelīta pārraides uzņēmums), sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, 
nevis translācijas pakalpojumus. 
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Elektroniski sniegto pakalpojumu definīcija 
Eiropas Komisijas PVN komiteja savā 67. tikšanās reizē 2003. gada 

Bjanvāri izdeva norādījumus par elektroniski sniegto pakalpojumu 
interpretāciju. Šajā dokumentā ir detalizēti noteikts, kas ir jāsaprot ar 
terminu "elektroniski sniegts pakalpojums", uzskaitīts, kādi pakalpojumi nav 
jāuzskata par elektroniski sniegtiem pakalpojumiem un kādā veidā nosakāma 
pakalpojumu sniegšanas vieta PVN vajadzībām. Kas tad īsti ir elektroniski 
miegts pakalpojums? Norādījumi nosaka, ka par elektroniski sniegtu 
pakalpojumu uzskatāms pakalpojums, kas: 

sākotnēji tiek piegādāts pa Internetu vai elektronisku tīklu (t.i., 
pakalpojuma sniegšana ir tieši atkarīga no Interneta vai tamlīdzīga tīkla), 
un 

pats pakalpojums ir atkarīgs no informācijas tehnoloģijām (t.i., 
pakalpojums ir automatizēts, prasa tikai minimālu cilvēkresursu 
iesaistīšanu un bez informācijas tehnoloģijām nevar funkcionēt). 

Tātad, balstoties uz augstāk minēto, elektroniski sniegti pakalpojumi ir: 

digitāli produkti, tādi kā programmatūra un izmaiņas programmatūrā; 

pakalpojumi, kas dod iespēju un uztur uzņēmuma vai personas klātbūtni 

elektroniskā tīklā (t.i., Interneta lapa); 

pakalpojumi, kas tiek automātiski ģenerēti no datora caur Internetu vai 
elektronisku tīklu, pēc tam, kad patērētājs ir ievadījis specifiskus datus; 

citi pakalpojumi, kas ir automatizēti un to sniegšana ir atkarīga no 

Interneta vai elektroniska tīkla. 

Ka piemērus elektroniski sniegtiem pakalpojumiem varētu minēt sekojošo: 

lejuplādēta programmatūra; 

lejuplādēti attēli, teksts vai informācija; 

digitalizētas grāmatas un publikācijas; 

lejuplādēta mūzika vai filmas; 

elektroniskas izsoles; 

interneta pakalpojumu pakete; 

attāluma apmācības. 
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Jāuzsver, ka telekomunikācijas un radio un televīzijas translācijas 
pakalpojumi netiek uzskatīti par elektroniski sniegtiem pakalpojumiem. 

Pie elektroniski sniegtiem pakalpojumiem nav pieskaitāmi pakalpojumi, 
kas vienkārši nodrošina komunikācijas vai pārraides. Piemēram, ja jurists 
izmanto Internetu vai elektronisko pastu, lai nosūtītu sagatavotos līgumus, 
tiek sniegti juridiskie pakalpojumi, nevis elektroniskie pakalpojumi. 
Turpretim uzņēmums, kas caur Internetu pārdod jau sagatavotu standarta 
līgumu formas, tiks uzskatīts par elektroniski sniegto pakalpojumu 
sniedzēju. 

Jaunie pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas 
principi elektroniski sniegtiem pakalpojumiem 
PVN vajadzībām pakalpojumu sniegšanas vieta nosaka valsti, kurā PVN 

tiek iekasēts un maksāts. Saskaņā ar vecajiem noteikumiem, pakalpojumu 
sniegšanas vieta bija pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas vieta. Taču, sākot 
ar 2003. gada 1. jūliju, par pakalpojumu sniegšanas vietu parasti (taču ne 
vienmēr) tiks uzskatīta patērētāja atrašanās vieta. Tātad, sekojošos gadījumos 
elektroniski sniegto pakalpojumu (taču ne translācijas pakalpojumu) 
sniegšanas vieta un līdz ar to arī vieta, kur tiek iekasēts un maksāts PVN, būs 
valsts, kurā atrodas patērētājs: 

- Patērētājs atrodas ārpus ES (piemēram Krievijā). Šajā gadījumā ES 
pakalpojumu sniedzējam PVN nav jāiekasē. 

- Patērētājs, kas izmanto pakalpojumus uzņēmējdarbības vajadzībām, 
atrodas citā ES dalībvalstī nekā pakalpojumu sniedzējs (piemēram, Vācijas 
uzņēmums pērk pakalpojumus no Lielbritānijas pakalpojumu sniedzēja). 
Šajā gadījumā patērētājs pats uzskaita un maksā pašaplikšanās PVN. 

- Patērētājs ir ES privātpersona vai juridiskā persona, kas nenodarbojas 
ar uzņēmējdarbību, un pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts ārpus ES 
(piemēram, Francijas privātpersona iegādājas pakalpojumus no Krievijas 
pakalpojumu sniedzēja). Šajā gadījumā Krievijas pakalpojumu sniedzējam 
ir jāiekasē Francijas PVN par šiem pakalpojumiem. 

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, šo pakalpojumu sniegšanas vieta 
saglabāsies, kā jau iepriekš, tajā valstī, kur reģistrēts pakalpojumu sniedzējs, 
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sekojošos gadījumos: 

- Gan pakalpojumu sniedzējs, gan arī patērētājs abi atrodas vienā ES 
dalībvalstī. 

Pakalpojumu sniedzējs un patērētājs atrodas dažādās ES dalībvalstīs, 
un patērētājs ir privātpersona vai uzņēmums, kas nav reģistrēts PVN 
vajadzībām. 

Lietošanas un izmantošanas noteikumi elektroniski 
sniegtiem pakalpojumiem 
ES dalībvalstis var ieviest lietošanas un izmantošanas noteikumus, 

lai novērstu gadījumus, kad pakalpojumi, kuri faktiski tiek izmantoti ES 
dalībvalstu teritorijā, netiek aplikti ar PVN tikai tāpēc, ka patērētājs ir 
reģistrēts ārpus ES. Tātad, dažos gadījumos pakalpojumi tiks aplikti ar 
l'VN valstī, kurā tie tiek lietoti un izmantoti. Lietošanas un izmantošanas 
noteikumi prevalē pār vispārīgajām normām, kas par pakalpojumu sniegšanas 
vietu nosaka patērētāja atrašanās vietu, un par pakalpojumu sniegšanas 
vietu tomēr uzskata valsti, kurā pakalpojumi tiek lietoti un izmantoti. ES 
dalībvalstis var noteikt lietošanas un izmantošanas noteikumu piemērošanas 
veidu un apjomu. 

Lielisks šo noteikumu ieviešanas piemērs ir Lielbritānija, kas ir viena no 
ES dalībvalstīm, kura ir ieviesusi lietošanas un izmantošanas noteikumus 
ne tikai telekomunikācijām, elektroniski sniegtiem pakalpojumiem 
un translācijas pakalpojumiem, bet arī finanšu, apdrošināšanas un 
ciliem pakalpojumiem. Lielbritānija lietošanas un izmantošanas 
noteikumus elektroniski sniegtiem pakalpojumiem ir attiecinājusi tikai 
uz uzņēmumiem, kas patērē šos pakalpojumus. Šie noteikumi netiek 
attiecināti uz privātpersonām vai juridiskām personām, kuras nenodarbojas 
ar uzņēmējdarbību. Tiek uzskatīts, ka privātpersonas lieto un izmanto šos 
pakalpojumus valstīs, kuras ir to dzīvesvieta. Sekojoši trīs piemēri rāda, kādā 
veidā darbojas lietošanas un izmantošanas noteikumi Lielbritānijā. 

Piemērs 1. 

Lielbritānijas uzņēmums iegādājas digitalizētu programmatūru no Īrijas 
pakalpojumu sniedzēja ar noteikumu, ka šī programmatūra tiks izmantota 
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tikai Lielbritānijas uzņēmuma filiālē, kas atrodas Brazīlijā. Lai gan 
pakalpojumi tiek saņemti Lielbritānijā, saskaņā ar Lielbritānijas uzņēmuma 
reģistrācijas vietu, tie tiek lietoti un izmantoti ārpus ES un, tādējādi, nav 
pakļaujami Lielbritānijas PVN. 

Piemērs 2. 

ASV uzņēmums iegādājas interneta pakalpojumus tā starptautiskās 
uzņēmējdarbības vajadzībām, tajā skaitā arī Lielbritānijā atrodošās filiāles 
vajadzībām. Lai gan pakalpojums tiek saņemts ASV, nepieciešams aprēķināt 
Lielbritānijas PVN par to pakalpojuma daļu, kuru izmantos Lielbritānijā 
atrodošā filiāle. 

Piemērs 3. 

Lielbritānijas uzņēmums iegādājas lejuplādētu informāciju no cita 
Lielbritānijas uzņēmuma ar mērķi šo informāciju izmantot gan pašā 
Lielbritānijas birojā, gan arī Kanādā esošā filiālē. Lai gan pakalpojumi tiek 
saņemti Lielbritānijā, Lielbritānijas PVN piemērojams tikai tai pakalpojumu 
daļai, kas tiks izmantoti Lielbritānijā, un Kanādas filiāles izmantotā 
pakalpojuma daļa ar PVN nav apliekama. 

Jaunie pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas 
principi translācijas pakalpojumiem 

Sekojošos gadījumos par translācijas pakalpojumu sniegšanas vietu jāuzskata 
patērētāja atrašanās vieta: 

- Patērētājs atrodas ārpus ES. 

- Patērētājs lieto šo pakalpojumu tā uzņēmējdarbības vajadzībām un ir 
reģistrēts citā ES dalībvalstī nekā pakalpojumu sniedzējs. Šajā gadījumā 
patērētājs uzskaita un maksā pašaplikšanās PVN. 

- Tāpat kā elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, translācijas pakalpojumu 
sniegšanas vieta ir valsts, kurā pakalpojumi tiek lietoti un izmantoti, ja 
šajā valstī nav reģistrēts pakalpojumu sniedzējs. Piemēram, ja patērētājs 
atrodas ārpus ES, taču lieto un izmanto minēto pakalpojumu kādā ES 
dalībvalstī, tad piemērojams attiecīgās valsts PVN. 
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Sekojošos gadījumos pakalpojumu sniegšanas vieta saglabāsies tur, kur 
reģistrējies pakalpojumu sniedzējs: 

Gan patērētājs, gan arī pakalpojumu sniedzējs atrodas vienā un tajā pašā 
ES dalībvalstī. 

Patērētājs ir privātpersona, kas atrodas kādā no ES dalībvalstīm. 

Lietošanas un izmantošanas noteikumi 
translācijas pakalpojumiem 

Translācijas pakalpojumi tiek uzskatīti par sniegtiem tur, kur pakalpojuma 
saņēmējs tos lieto un izmanto sekojošos gadījumos: 

Pakalpojumu sniegšanas vieta saskaņā ar vispārējiem noteikumiem būtu 
ES dalībvalsts, taču tie patiesībā tiek lietoti un izmantoti ārpus ES. 
Pakalpojumu sniegšanas vieta saskaņā ar vispārējiem noteikumiem būtu 
ārpus ES, taču pakalpojums tiek lietots un izmantots kādā ES dalībvalstī. 
Augstāk minēto varētu raksturot ar sekojošu piemēru. Indijā reģistrēts 

satelīttelevīzijas uzņēmums piegādā translācijas pakalpojumus abonentiem 
Lielbritānijā. Tā ka pakalpojumi tiek lietoti un izmantoti Lielbritānijā, tie 
jāapliek ar Lielbritānijas PVN. 

Translācijas pakalpojumu lietošanas un izmantošanas noteikumi nav 
. 1111 eci nami gadījumā, ja pakalpojumu sniegšanas vieta saskaņā ar vispārējiem 
notei kūmiem būtu viena ES dalībvalsts, taču patiesībā pakalpojumi tiek lietoti 
nu i/mantoti citā ES dalībvalstī. 

Pakalpojumu saņēmēja atrašanās vietas 
un statusa noteikšana 
Kā jau iespējams noprast, lai jaunie noteikumi varētu normāli darboties, 

nepieciešams izveidot nosacījumus par to, kā nosakāma patērētāja atrašanās 
Vieta un mērķis, ar kādu tiek iegādāti pakalpojumi. Noteikumi atšķiras gan 
privātpersonām un uzņēmumiem, gan arī ES patērētājiem un patērētājiem, 
Inili atrodas ārpus ES. Pakalpojumu sniedzējam ir jāsavāc informācija un 
pierādījumi par patērētāja atrašanās vietu un statusu, lai spētu pareizi pildīt 
|.i is noteikumus. Tā. piemēram, ja patērētājs norāda, ka tas izmantos 
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minētos pakalpojumus uzņēmējdarbības vajadzībām, pakalpojumu sniedzējam 
nepieciešams savākt pierādījumus šim apgalvojumam. ES dalībvalstis ir 
noteikušas dažādas prasības par šo pierādījumu apjomu un saturu. 

Būtiskākās PVN uzskaites prasības 
Uzņēmumiem, kas iesaistās elektroniski sniegto pakalpojumu un 

translācijas pakalpojumu sniegšanā, ir jāievēro sekojošas PVN uzskaites 
un aprēķināšanas prasības. Kā jau iepriekš minēts, šīs normas attieksies 
arī uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem vai patērētājiem pēc 
2004. gada 1. maija. Tātad, būtiskākās PVN uzskaites prasības ir: 

- ES dalībvalsts pakalpojumu sniedzēji uzskaita pārdošanas PVN atbilstoši 
vispārējiem noteikumiem. 

- ES dalībvalstu patērētāji (uzņēmējdarbības vajadzībām) izmanto 
pašaplikšanās PVN uzskaites sistēmu (izņemto gadījumus, kad 
pakalpojumi tiek lietoti un izmantoti ārpus ES). 

- Translācijas pakalpojumu sniedzējiem, kas nav reģistrēti ES un sniedz 
pakalpojumus ES privātpersonām un juridiskām personām, kuras 
nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, nepieciešams reģistrēties un uzskaitīt 
attiecīgās ES dalībvalsts PVN, sākot no 2003. gada 1. jūlija. 

- Elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējiem, kas nav reģistrējušies ES 
un sniedz pakalpojumus ES privātpersonām un juridiskām personām, 
kuras nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, nepieciešams reģistrēties un 
iekasēt PVN tajā valstī, kur tiek sniegti pakalpojumi. Šajā gadījumā 
tiek pieļauta arī iespēja pakalpojumu sniedzējam reģistrēties vienā 
ES dalībvalstī (pakalpojumu sniedzējs drīkst izvēlēties kādu no ES 
dalībvalstīm) un iekasēt PVN saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas vietas 
noteikumiem. Tātad, lai gan pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējies tikai 
vienā ES dalībvalstī, tam ir tiesības iekasēt to ES dalībvalstu PVN likmes, 
kurās atrodas patērētāji. Šajā gadījumā PVN maksājums budžetā veicams 
tikai tajā ES dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs ir reģistrējies. ES 
dalībvalstis pašas veiks tālākus savstarpējos norēķinus par iekasēto PVN. 

- Digitāliem produktiem un pakalpojumiem jāpiemēro standarta PVN 
likme. Šī likme varētu atšķirties no tās, kas piemērojama tādam pašam 
produktam, ja tas tiktu piegādāts fiziski. Tā, piemēram, lielākā daļa 
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ES dalībvalstu piemēro samazinātas likmes grāmatām (dažās valstīs 
piemērojama pat 0% likme). Tātad, grāmatai, kas tiks piegādāta digitālā 
formā, būs jāpiemēro standarta PVN likme, taču šādu pašu grāmatu varēs 
iegadāties veikalā ar samazinātu PVN likmi. 

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA 
PIEMĒROŠANA FINANŠU DARĪJUMIEM 

SajS sadaļā pievērsīsimies finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem 
un i/maiņām, kas gaidāmas pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā 

PVN) piemērošanā šiem pakalpojumiem pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 
(turpmāk tekstā-ES). 

finanšu darījumus ES regulē vairākas sekojošas direktīvas, no kurām 
aplūkosim tikai vienu, t.L, 6. direktīvu, kas nosaka, kādā veidā finanšu 
d a r ī j u m i e m piemērojams PVN. 

(>. direktīva 
(i. direktīva tika ieviesta ar mērķi harmonizēt PVN likumdošanu starp ES 

dalībvalstīm. Direktīva sastāv no obligātām normām un no normām, kurām ir 
hLii ieteikuma raksturs. 

li. direktīvas 13 B d) pants nosaka, ka, ciktāl tas nav pretrunā ar citiem 
BS noteikumiem, dalībvalstis atbrīvo no PVN tālāk minētās darbības atbil-
Hligi noteikumiem, ko tās pieņem, lai nodrošinātu pareizu un godīgu šo 
atbrīvojumu piemērošanu un lai nepieļautu nekādu nodokļu nemaksāšanu, 
ipiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu: 

I) kredīta piešķiršanu un kredīta starpniecību, kā arī kredīta pārvaldi, ko veic 
persona, kura piešķir kredītu, 
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2) starpniecību vai jebkurus darījumus ar kredītu garantijām, vai jebkuru citu 
naudas nodrošinājumu, kā arī kredīta garantiju pārvaldi, ko veic persona, 
kura piešķir kredītu, 

3) darījumus, ieskaitot starpniecību, kas skar noguldījumu un norēķinu 
kontus, maksājumus, pārskaitījumus, parādus, čekus un citus tirgojamus 
dokumentus, bet izņemot parādu piedziņu un faktoringu, 

4) darījumus, ieskaitot starpniecību, kas attiecas uz valūtu, banknotēm un 
monētām, ko lieto par likumīgu maksāšanas līdzekli, izņemot kolekciju 
priekšmetus, 

5) darījumus, ieskaitot starpniecību, izņemot pārvaldi un uzraudzību, ar 
akcijām un daļām sabiedrībās vai apvienībās, bezseguma parādzīmēm un 
citiem vērtspapīriem, izņemot: 

- dokumentus, kas rada īpašumtiesības uz precēm, 

- noteiktas daļas nekustamā īpašumā; 

- lietu tiesības, kas dod to turētājam nekustamā īpašuma lietotāja 
tiesības; 

- akcijas vai tām līdzvērtīgas daļas, kas to turētājam de jure vai de facto 
dod nekustamā īpašuma vai tā daļas īpašumtiesības vai valdījuma 
tiesības. 

Saskaņā ar direktīvas nosacījumiem, finanšu pakalpojumiem sniegšanas 
vieta tiek noteikta pēc pakalpojuma saņēmēja adreses. Tādējādi, finanšu 
pakalpojumi, kas tiek sniegti uzņēmumiem, kas reģistrēti ārpus ES, kā 
arī privātpersonām, kas dzīvo ārpus ES, tiek uzskatīti par darījumiem, 
kuriem piemērojama 0% likme. Augstāk minētais būtiski ietekmē finanšu 
institūcijas, jo: 

- finanšu pakalpojumu sniegšana klientiem, kas reģistrēti ārpus ES 
(izņemot finanšu pakalpojumus, kurus ES nereģistrētas personas izmanto 
ES teritorijā (skat. Lietošanas un izmantošanas noteikumi zemāk)), 
dod tiesības finanšu institūcijai atskaitīt priekšnodokli par precēm un 
pakalpojumiem šo darījumu nodrošināšanai; 

- finanšu institūcijām, kuras iepērk apliekamus finanšu pakalpojumus, 
kā arī, protams, jebkurus citus pakalpojumus, kuriem sniegšanas vieta 
tiek noteikta pēc pakalpojuma saņēmēja adreses (piemēram, juridiskie 
un grāmatvedības pakalpojumi), nepieciešams aprēķināt un uzskaitīt 
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pašapliekamo PVN par minētajiem pakalpojumiem. 

Tātad, pēc Latvijas iestāšanās ES, bankām un citiem finanšu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri sadarbojas ar klientiem ārpus ES, būtiski palielināsies 
atskaitāmā priekšnodokļa īpatsvars. Taču jāņem vērā arī lietošanas un izman-
tolanas normas, kas būtībā nosaka, ka, ja kāda no minētajām personām 
i manto šos pakalpojumus ES teritorijā, par piegādes vietu automātiski 
uzskatāma valsts, kurā reģistrēts finanšu pakalpojumu sniedzējs. 

Lietošanas un izmantošanas noteikumi 
ka jau tika minēts iepriekš, direktīvas mērķis ir bijis harmonizēt PVN 

piemērošanu ES un nodrošināt vienotu izpratni par pakalpojumu sniegšanas 
li tas noteikšanu. Vispārējā gadījumā, pakalpojumi, kuriem sniegšanas 

(rieta tiek noteikta pēc pakalpojumu saņēmēja adreses, būtu jāapliek ar 
PVN ES gadījumos, ja šo pakalpojumu saņēmēji ir reģistrējušies kādā no 
i S dalībvalstīm. Tomēr minētos noteikumus būtu iespējams izmantot 

i līgos nolūkos, jo ar tiem vien nepietiek, lai risinātu jautājumus, kad šādi 
pakalpojumi patiesībā tiek izmantoti kādā ES dalībvalstī, bet netiek aplikti 
II nodokli, pamatojoties uz faktu, ka pakalpojumu saņēmējs ir reģistrējies 
MI pus ES. Tāpat arī pastāv iespēja, ka pakalpojumi tiek aplikti ar PVN 
m pamatoti, piemēram, gadījumos, kad kādā no ES dalībvalstīm reģistrēts 
patērētājs iegādājas pakalpojumus, kuri patiesībā tiek izmantoti ārpus ES. 

Lai risinātu minētos jautājumus un izvairītos no dubultās nodokļu 
Ulllkšanas, nodokļu neuzlikšanas vai konkurences traucējumiem, direktīva 
DOiaka, ka ES dalībvalstis attiecībā uz pakalpojumiem, kuriem sniegšanas 
Ieta liek noteikta pēc pakalpojumu saņēmēja adreses, var uzskatīt, ka: 

pakalpojumu sniegšanas vieta, kura saskaņā ar pakalpojumu saņēmēja 
.uliesi atrastos kādas ES dalībvalsts teritorijā, patiesībā atrodas ārpus ES, 
ja pakalpojumus lieto un izmanto ārpus Kopienas, un 

pakalpojumu sniegšanas vieta, kura saskaņā ar pakalpojumu saņēmēja 
.īdiesi atrastos ārpus ES, patiesībā atrodas ES teritorijā, ja pakalpojumus 
lulo un izmanto kādas ES dalībvalsts teritorijā. 

SlS lietošanas un izmantošanas normas nav obligātas ES dalībvalstīm 
mi katrai dalībvalstij ir tiesības izvēlēties, vai tā vēlas iestrādāt šādus 
nosacījumus savos normatīvajos aktos, vai nē. Vienīgais izņēmums šīm 
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izvēles tiesībām attiecas uz telekomunikāciju pakalpojumiem, kurus ārpus 
ES reģistrēts uzņēmums sniedz ES dalībvalstu personām. Šis ir gadījums, 
kad direktīva uzliek par pienākumu dalībvalstīm iestrādāt savos normatīvajos 
aktos lietošanas un izmantošanas normas. 

Gribētos vēl piebilst, ka lietošanas un izmantošanas normas tiek 
piemērotas visaptverošā ES nozīmē un to mērķis nav skaidrot to, kurā no 
ES dalībvalstīm PVN būtu jāpiemēro. Šo normu mērķis ir nodrošināt, lai 
gadījumos, kad pakalpojumi tiek lietoti un izmantoti ES, tie arī tiktu aplikti 
ar PVN kaut kur ES. Turpretim, ja pakalpojumi tiek izmantoti ārpus ES, tiek 
panākts, ka šie pakalpojumi netiek aplikti ar PVN nevienā no ES dalībvalstīm. 
Tātad, šīs normas necenšas regulēt, kādas no ES dalībvalstīm PVN būtu 
piemērojams, bet gan nodrošina, ka vajadzības gadījumā kādas no ES 
dalībvalstīm PVN tiktu piemērots. Lai noteiktu, kuras ES dalībvalsts PVN būtu 
piemērojams, mums jāatgriežas pie vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas 
vietas regulējošiem noteikumiem. 

Eiropas Tiesas spriedumi 
Eiropas Tiesa laika gaitā ir izsniegusi spriedumus dažādās tiesu lietās, 

kas skar finanšu pakalpojumus. Daži no šiem Eiropas Tiesas spriedumiem 
tiek aplūkoti zemāk, runājot par atsevišķiem pakalpojumu veidiem. Taču 
visiem šiem spriedumiem ir viena kopīga iezīme - Eiropas Tiesa visos šajos 
spriedumos ir uzsvērusi, ka direktīvas 13. pantā minētie finanšu pakalpojumi 
ir jāskaidro ļoti šaurā nozīmē. Tātad, nav iespējams uzskatīt, ka bez 13. pantā 
skaidri minētajiem pakalpojumiem, būtu iespējams no PVN atbrīvot arī citus 
līdzīgus pakalpojumus. 

Priekšnodokļa atskaitīšana un proporcijas 
aprēķināšanas veidi 
Direktīva nosaka dažādus kritērijus priekšnodokļa atskaitīšanai. Tā ka 

pakalpojumu sniegšana ārpus ES reģistrētām personām sniegs iespējas 
Latvijas finanšu institūcijām ievērojami palielināt atskaitāmā priekšnodokļa 
īpatsvaru, finanšu institūcijām nākotnē būtiskākie varētu būt sekojoši 
kritēriji: 
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liesības atskaitīt priekšnodokli rodas brīdī, kad atskaitāmais nodoklis 
kļūst iekasējams; 

iespējams atskaitīt priekšnodokli par precēm un pakalpojumiem, kas tiek 
izmantoti apliekamu darījumu veikšanai; 

papildus tiesībām, kas rodas no apliekamiem darījumiem reģistrācijas 
valstī, ES dalībvalstīm ir jāļauj veikt priekšnodokļa atskaitījumus arī par 
darījumiem, kas veikti citās valstīs un kuriem būtu tiesības uz nodokļu 
alskaitīšanu, ja tie notiktu šīs valsts teritorijā, kā arī par specifiskiem 
darījumiem, ja klients ir reģistrēts ārpus ES; 

a!liecībā uz precēm un pakalpojumiem, ko nodokļa maksātājs izmanto 
gan darījumiem, par kuriem pievienotās vērtības nodoklis ir atskaitāms, 
gan darījumiem, par kuriem pievienotās vērtības nodoklis nav atskaitāms, 
atskaitāma ir tikai tā pievienotās vērtības nodokļa daļa, kas attiecināma 
uz pirmā veida darījumiem (t.i., nepieciešams aprēķināt atskaitāmā 
priekšnodokļa proporciju). 

Atskaitāmā priekšnodokļa proporcija aprēķināma līdzīgi principam, kas 
nu vēsturiski ir iestrādāts likumā "Par PVN". ES dalībvalstis tomēr var 
ļaut piemērot alternatīvas proporcijas aprēķināšanas metodes. Direktīva 
¿Ōd dalībvalstīm iespēju izvēlēties piemērot arī sekojošas proporcijas 
aprēķināšanas metodes: 

atļaut vai uzlikt par pienākumu nodokļa maksātājam aprēķināt proporciju 
katrai savas uzņēmējdarbības nozarei, ar noteikumu, ka katrai nozarei 
tiek veikta atsevišķa uzskaite; 

atļaut vai uzlikt par pienākumu nodokļa maksātājam veikt atskaitīšanu, 
pamatojoties uz visu preču un pakalpojumu vai to daļas izmantošanu; 

atļaut vai uzlikt par pienākumu nodokļa maksātājam veikt atskaitīšanu 
saskaņā ar pirmajā apakšpunktā noteiktajiem noteikumiem par visām 
lajā minētajām precēm un pakalpojumiem; 

noteikt, ka gadījumā, ja pievienotās vērtības nodoklis, kas nodokļa 
maksātajam nav atskaitāms, ir nenozīmīgs, to uzskata par nulli. 

Šīs alternatīvās metodes ir ļoti populāras ES dalībvalstu nodokļu maksātāju 
••tārpā, jo tās ļauj atskaitīt lielāku priekšnodokļa dalu nekā standarta metode, 
ii [pasija uzņēmumam ir lieli nestandarta neapliekami darījumi. 
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Darījumi ar vērtspapīriem 

Pirms pievēršamies PVN piemērošanai darījumos ar v ^ ^ ^ § ļ ^ ' 
būtu nepieciešams izprast atšķirību starp daļu izdošanu un daļu p ' 
Būtībā daļu izdošana ir vienreizēja daļu izveidošana, piemēram, ^. ^ 
uzņēmuma pamatkapitālu. Turpretim daļu pārdošana attiecas .. 
daļām, kuras jau iepriekš bijušas izdotas. Jānoskaidro arī, kādf . feci^ko 
ar vērtspapīriem tiktu uzskatīti par saistītiem ar uzņēmuma sa i^ 1 1 1 1 6 0 1 8 0 

darbību. No ES normatīvajiem aktiem un Eiropas Tiesas spriedumi. . 
secināt, ka tikai divos specifiskos gadījumos darījumi ar vērtspa^ 
tikt uzskatīti kā saistīti ar saimniecisko darbību: 
- vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumi, kurus veic brokč ' 

- daļu turēšana īpašumā ar mērķi saņemt ienākumus no f° j | a ' u 

īpašumtiesībām. Tas attiecas uz daļām, kas ļauj daļu Ip^^^ m ērki 
piedalīties uzņēmuma darbībā. Jāatzīmē, ka daļu turēšana tikai • • ķ 
tās pārdot vēlākā laika periodā nevar tikt uzskatīta par s a i r ^ n , e c i s 0 

darbību. 

Direktīva nosaka, ka darījumi ar vērtspapīriem ir neapliekami darījumi, 
kas nerada tiesības atskaitīt priekšnodokli. Taču direktīva pi • .. 
iespēju ES dalībvalstīm iestrādāt savos normatīvajos aktos iespēju J 

. • • - I - X - . - . W I . Tas dod partneriem izvēlēties, vai aplikt vai neaplīkt šos darījumus ar nodoKU 
_ .. . , .._ . . v-^dokli, un uzņēmumiem iespēju plānot savu proporciju un atskaitāmo prieksnt/ 

izvēlēties sev izdevīgāko PVN piemērošanas variantu. . . . 
PVN darījumiem ar vērtspapīriem tiek piemērots sekojoši. Vērtsp*. ' 

tiek pārdoti vai izdoti personām vienas valsts teritorijā, tiek uzskatj*1 " 
PVN neapliekamiem darījumiem, kuri nerada tiesības atskaitīt prieka 
Vērtspapīriem, kas tiek pārdoti vai izdoti personām citā ES dalībv^ļjļ ^ 
piegādes vietu uzskatāma dalībvalsts, kurā reģistrējies klients. . . . 
šajā gadījumā vērtspapīru pārdevējam vai izdevējam nerodas 
atskaitīt priekšnodokli. Vērtspapīriem, kas tiek pārdoti vai izdoti p ^ . r 8 0 ! ! a m 

ārpus ES, par piegādes vietu uzskatāma šī ārpus ES valsts, kurā r w s 

klients. Būtiskākā atšķirība no iepriekšējā gadījuma ir tāda, ka v ē y p p 

pārdevējam vai izdevējam rodas tiesības atskaitīt priekšnodokli. * ķ u ŗ a s ' 
jāatceras, ka šajā gadījumā iespējams būs arī jānovērtē, vai norm^ ' 
minētas sadaļā Lietošanas un izmantošanas normas, netiek pārkāpta^^^^_ ^ 

Jāatzīst, ka bieži vien nav nemaz tik vienkārši noteikt, kurā 

IIHOI'AS NODOKĻI LATVIJĀ 39 

M islrējies pakalpojuma saņēmējs (piemēram, brokers, kurš nodarbojas 
II vērtspapīru pārdošanu, nevar kārtot uzskaiti par katru pircēju un tā 
PI "islrācijas vietu). Daudzas ES dalībvalstis ir ieviesušas vienkāršotus 
imieikumus PVN piemērošanai gadījumos, kad nav iespējams noteikt 
vielu, kur reģistrējies pakalpojumu saņēmējs. Tā, piemēram Lielbritānija 
II noteikusi, ka par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskatāma valsts, kur 
Konkrētais vērtspapīrs ir reģistrēts (šī norma, protams, attiecināma tikai uz 
publiskajiem vērtspapīriem). Ja vērtspapīri nav publiski, tad par pakalpojumu 
sniegšanas vietu uzskatāma valsts, kur reģistrējies brokers, kas veic šo 
vērtspapīru pārdošanu. 

I'riekšnodokļa atprasīšana darījumos ar vērtspapīriem ir radījusi virkni 
liesu prāvu. Galvenā iezīme vairumā Eiropas Tiesas spriedumu ir tāda, 
ka ka priekšnodokli nedrīkst atskaitīt PVN par izmaksām, kas saistītas ar 
uzņēmuma pirkšanu/pārdošanu, kura tiek veikta ar daļu pirkšanas palīdzību. 
Ka piemēru varētu minēt tiesas prāvu ar Polvsar. Polvsar bija holandiešu 
II/.ņēmums, kuram piederēja daļas dažādos tā grupas uzņēmumos. Polvsar 
vienīgā darbība sastāvēja no šo daļu turēšanas, dažādu vadības pakalpojumu 
sniegšanas šiem uzņēmumiem un atlīdzības saņemšanas. Polvsar 
'ik.lilija priekšnodokli par dažādām precēm un pakalpojumiem, uzskatot, 

Itl priekšnodoklis ir saistīts ar tā saimniecisko darbību (šajā gadījumā 
daļu turēšana dažādos uzņēmumos un atlīdzības saņemšana no tiem). 

Sis priekšnodokļa atskaitīšanas pamatotības jautājums nonāca Eiropas 
liesa, kas nolēma sekojošo. Polvsar uzskatāms par vienkāršu holdinga 
ii/.ņemumu, kura mērķis ir daļu turēšana. Līdz ar to tas nevar tikt uzskatīts 
par ar PVN apliekamu personu, kas savukārt nozīmē, ka priekšnodokli Polvsar 
nedrīkstēja atskaitīt. 

Līdzīgs tiesas spriedums tika pieņemts lietā Harnas & Helm. Harnas & 
I lelm nodarbojās ar ārpus ES izdotu vērtspapīru iegādāšanos un turēšanu, 
ii lekSnodokļa atskaitīšanu tas pamatoja ar faktu, ka darījumi tiek veikti ar 
ii/ņeniumiem, kas reģistrēti ārpus ES. Līdzīgi kā Polvsar gadījumā, Eiropas 
i lesa nolēma, ka vienkārša vērtspapīru turēšana un ienākumu gūšana no 
Item vērtspapīriem nav uzskatāma par darījumiem PVN izpratnē. Līdz ar to 
pi lekšnodokļa atskaitījumiem nebija pamata. 
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Banku pakalpojumi 
Tradicionālie banku pakalpojumi principā ir ar nodokli neapliekami 

darījumi. Taču jāņem vērā, ka bankas iesaistās arī virknē pakalpojumu, kuri 
ir apliekami ar PVN. ES dalībvalstīs pastāv dažādas interpretācijas par to, 
kas uzskatāms par neapliekamiem bankas pakalpojumiem, kā arī par to, 
kādi pakalpojumi tradicionālā izpratnē nav neapliekami bankas pakalpojumi. 
Tā ka ES PVN piemērošana balstās uz darījuma ekonomisko būtību, nevis 
juridisko formu, tad nepieciešams rūpīgi izvērtēt, vai konkrētais pakalpojums 
pēc būtības ir finanšu pakalpojums vai tomēr vairāk administratīvs vai 
konsultatīvs pakalpojums. Vairums ES dalībvalstu par neapliekamiem banku 
pakalpojumiem uzskata sekojošus darījumus: 

- kredīta piešķiršana un garantijas; 

- valūtas maiņa; 

- naudas pārvedumi; 

- kontu un noguldījumu apkalpošana; 

- darījumi ar maksāšanas līdzekļiem. 

Turpretim ar PVN apliekami pakalpojumi, kurus bieži sniedz arī bankas, 
ir sekojoši: 

- administrācijas un konsultatīvi pakalpojumi (finanšu, nodokļu, investī
ciju u.c); 

- faktorings un parādu piedzīšana; 

- pamatlīdzekļu līzings; 

- darījumi ar nekustamo īpašumu; 

- daļu novērtēšana; 

- vērtspapīru reģistrēšanas pakalpojumi; 

- investīciju pārvaldīšana; 

- seifu iznomāšana. 

Šie uzskaitījumi, protams, nav pilnīgi, un bankas iesaistās vēl arī citos 
darījumos - gan apliekamos, gan arī neapliekamos. Kā jau visi finanšu 
pakalpojumi, tradicionālie banku pakalpojumi nav apliekami ar PVN, un 
priekšnodokļa atskaitīšana par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti šo 
darījumu nodrošināšanai, netiek atļauta. Taču gadījumos, ja šie pakalpojumi 
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iirk sniegti personām, kas nav reģistrētas kādā no ES dalībvalstīm, arī 
Aeil piemērojamas normas, kuras dod iespēju atskaitīt priekšnodokli, 
i r . saistīts ar minēto pakalpojumu sniegšanu. Kas attiecas uz banku 
Mikla j iem darījumiem, kuri pēc savas būtības ir apliekami ar PVN, tiesības 
I I / priekšnodokļa atskaitījumiem rodas neatkarīgi no tā, kam pakalpojums 
ticis sniegts. 

Kredīta darījumi 
Kredītu piešķiršana, kredītu starpniecība, kā arī kredīta garantiju 

piešķiršana ir ar PVN neapliekams darījums. Pakalpojumi, kurus sniedz 
Mlarpnieks, kas palīdz nokārtot kredīta saņemšanu, arī nav apliekami 
.«i PVN. Kredīta piešķiršana ar kredītkaršu, debetkaršu un maksājuma karšu 
palīdzību, arī ir ar PVN neapliekami darījumi. Nav apliekamas šo karšu gada 
m.iksas, komisija un procentu maksājumi. 

Tāpat nav apliekami arī kredīta procentu maksājumi. Jāatzīmē, ka šeit 
pastāv viens izņēmums, kas ir līzinga darījumi. Operatīvā līzinga darījumos, 
i . i B saskaņā ar direktīvu ir uzskatāmi par pakalpojumu sniegšanu, ar 
PVN apliekami arī procentu maksājumi. Jautājums par finanšu līzingu 
II nedaudz sarežģītāks, jo saskaņā ar direktīvu finanšu līzings uzskatāms 
par preču piegādi, nevis pakalpojumu sniegšanu. Eiropas Tiesa ir sniegusi 
Māvu skaidrojumu lietā Muy's en De Winter's Bouw. Ja finanšu līzinga 
{{adījumā preču saņēmējs veic samaksu saskaņā ar finanšu līzinga līgumu 
Un ne līgumā, ne arī rēķinos netiek atsevišķi uzrādīti procentu maksājumi, 
| Isa summa apliekama ar PVN. Taču, ja līgums un rēķini atsevišķi uzrāda 
procentu maksājumu apmēru, šo maksājuma daļu iespējams uzskatīt par 
kredīta procentiem, kas nav apliekami. 

Kā jau lielākā daļa iepriekš minēto finanšu darījumu, arī šie darījumi dod 
1 1 - abas uz priekšnodokļa atskaitījumiem, ja tie sniegti ārpus ES reģistrētām 
personām un tiek izpildītas lietošanas un izmantošanas normas. 

Pakalpojumi, kurus bankām sniedz uzņēmumi 
Būtisks jautājums daudzām bankām ir tas, vai pakalpojumi, kurus 

las nodod izpildei citiem uzņēmumiem, ir ar PVN apliekami vai nē. Tā, 
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piemēram, daudzas bankas pašas neveic sekojošus darījumus: maksājuma 
karšu izdošana; maksājumu karšu apkalpošana; maksājumu veikšana 
tirgotājiem; apdrošināšanas prasību apkalpošana; maksājumu pārbaude ar 
mērķi identificēt nestandarta darījumus un krāpšanos. 

Ja šie pakalpojumi tiek sniegti pašā bankā, tad problēmas ar PVN nerodas. 
Taču, ja šos pakalpojumus sniedz nesaistīts uzņēmums, tad nepieciešams 
noteikt, vai darījumi uzskatāmi par neapliekamiem. Šis jautājums ir būtisks, 
jo, tā ka šie pakalpojumi ir saistīti ar bankas neapliekamiem darījumiem, 
priekšnodokļa atskaitīšana bankai nebūs iespējama. Šo jautājumu Eiropas 
Tiesa skaidroja Sparekassernes Datacenter lietā, un šis skaidrojums dod 
labu pamatu turpmākajām interpretācijām par PVN piemērošanu uzņēmumu 
sniegtajiem pakalpojumiem bankām. Spriedums noteica, ka vienkārši fakts, 
ka minētie pakalpojumi nepieciešami bankas neapliekamu pakalpojumu 
sniegšanai, nenozīmē, ka uzņēmumu sniegtos pakalpojumus var uzskatīt par 
neapliekamiem. Neapliekami pakalpojumi jāatšķir no vienkārši tehniskiem 
pakalpojumiem, kā, piemēram, datu apstrādes, programmu uzstādīšanas 
un ieviešanas pakalpojumi, kas tiek sniegti bankām. Taču gadījumos, ja 
pakalpojums pēc savas būtības veido kādu no pakalpojumiem, kas tiek 
uzskatīti par neapliekamiem, to uzskata par neapliekamu neatkarīgi no 
tā, kas ir šo pakalpojumu sniedzējs - banka vai uzņēmums. Svarīgs ir 
arī jautājums par atbildību. Ja uzņēmums ir atbildīgs par visa kopēja 
pakalpojuma sniegšanu, nevis tikai par tehnisko daļu, tad šo pakalpojumu 
var uzskatīt par neapliekamu. 

Pensiju fondi 

Pensiju fondi ES ir ārkārtīgi populāri, un liela daļa darba devēju uzskata to 
par pašsaprotamu atalgojuma sastāvdaļu. Latvijā pašlaik pensiju fondi ir tikai 
to attīstības sākumstadijā, it īpaši tādi, kurus tikai savu darbinieku vajadzībām 
izveido darba devējs. Tomēr paredzams, ka pensiju fondu popularitāte tuvākajā 
nākotnē tikai pieaugs, uzņēmumi sāks veidot šādus fondus darbinieku 
piesaistīšanai un nodrošināšanai. Līdz ar to arī jautājumi par nodokļu piemē
rošanu šādu uzņēmuma iekšienē izveidotu pensiju fondu darbībai kļūs aktuāli. 

ES dalībvalstis ir pieņēmušas to, ka pensiju fonda izveidošana, 
administrēšana un vadība ir uzskatāma par uzņēmuma saimnieciskās 
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i "lubas sastāvdaļu. Līdz ar to PVN, kas samaksāts par precēm un 
pakalpojumiem, kuri nepieciešami pensiju fondu darbībai, ir atskaitāms 
ii priekšnodoklis, protams, pieņemot, ka uzņēmums ir reģistrējies PVN 

atājs un tam ir apliekami darījumi. 

Tātad, gadījumā, ja pensiju fondu pakalpojumus sniedz darba devējs 
pai brīvu saviem darbiniekiem, tie uzskatāmi par saimnieciskās darbības 
I devumiem. Šādi izdevumi varētu būt sekojoši: 

pensiju fonda izveide un organizēšana; 

pensiju fonda vadīšana (ieguldījumu saņemšana un pensiju izmaksa); 

Konsultācijas par pensiju fonda darbību; 

juridiskie pakalpojumi; 

iimatvedības un revīzijas pakalpojumi; 

periodiska pensiju fonda līdzekļu novērtēšana. 

Jāatzīmē, ka vadības pakalpojumi varētu sastāvēt no dažāda veida 
darbībām un PVN šīm darbībām varētu tikt piemērots dažādi. Tā, piemēram, 
pensiju fonda administrācija un datu apstrāde ir ar PVN apliekami darījumi, 
i M I I pensiju fondam piederošu daļu pārdošana ir ar PVN neapliekams 
darījums. Ja augstāk minētās darbības nav atsevišķi atrunātas vadības 
lu'uiuā un nav iespējams tās izdalīt atsevišķi, vadības pakalpojumi jāuzlūko 
i i vesels kopums un PVN piemērojams visai pakalpojuma vērtībai. 

Apdrošināšanas pakalpojumi 
Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana ir neapliekams darījums PVN 

i pratnē. Šie pakalpojumi ir neapliekami arī gadījumos, kad tos sniedz brokeri 
un citi starpnieki. Tāpat kā citi finanšu pakalpojumi, arī apdrošināšanas 
pakalpojumi, kuri sniegti klientam, kas reģistrēts ārpus ES dalībvalstīm, 
dod tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm un pakalpojumiem, kuri 
nepieciešami šo darījumu nodrošināšanai. 

Jāatzīmē, ka 6. direktīva sīkāk nepaskaidro, kas tieši ir uzskatāmi par 
Ti lmš ināšanas pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem. Līdz 
II to pastāv dažādas interpretācijas par šo tēmu un katra dalībvalsts cenšas 

A O H pakalpojumus definēt nacionālajā likumdošanā. Šis jautājums ir ticis arī 
apspriests PVN Komitejā Briselē, kas savukārt 1992. gada janvārī ir izdevusi 
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savu skaidrojumu par apdrošināšanas pakalpojumiem. Šajā skaidrojumā 
uzsvērts, ka par apdrošināšanas pakalpojumiem, kas nav apliekami ar PVN, 
nedrīkst uzskatīt apdrošināšanas brokeru vai citu aģentu pakalpojumus, kuri 
saistīti ar apdrošināšanas prasību administrēšanu (apdrošinātās personas 
informēšana par tās tiesībām, prasību noformēšana u.c), juridiski un citi 
konsultatīvi pakalpojumi. Termins "apdrošināšanas pakalpojumi" jātulko 
šaurā nozīmē, un tas nedrīkst attiekties uz pakalpojumiem, kuri, lai gan 
ir svarīgi apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas procesā, tomēr paši 
nesastāda šos apdrošināšanas pakalpojumus. 

Atsevišķi jāaplūko gadījumi, kad uzņēmums piegādā preces vai sniedz 
pakalpojumus, kuru vērtībā ir iekļauta arī apdrošināšana. Kā piemēru varētu 
minēt auto iznomāšanas uzņēmumu, kurš sava pakalpojuma vērtībā iekļāvis 
arī apdrošināšanu pret zādzību vai auto bojājumu. Šeit iespējami divi dažādi 
nodokļa piemērošanas veidi. Pirmkārt, ja šie apdrošināšanas pakalpojumi tiek 
uzrādīti rēķinā atsevišķi un šī summa vēlāk tiek pārskaitīta apdrošinātājam, 
tad iespējams šo pakalpojuma daļu uzskatīt par neapliekamu. Turpretim, ja 
šī summa netiek atsevišķi uzrādīta rēķinā klientam, kā arī netiek pārskaitīta 
apdrošinātājam, šo pakalpojuma daļu nevar uzskatīt par neapliekamu 
apdrošināšanas pakalpojumu un viss pakalpojums apliekams ar PVN. 
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TIESĪBAS UZ PRIEKŠNODOKĻA 
ATSKAITĪŠANU UN PVN PROPORCIJAS 
APRĒĶINI 

Turpinot tēmu par pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā - PVN) 
1 1 1 1 īpas Savienībā (turpmāk tekstā - ES) un gaidāmajām izmaiņām šī nodokļa 
rēķināšanā un maksāšanā pēc Latvijas iestāšanās ES 2004. gada 1. maijā, 
iplūkosim ar priekšnodokļa atskaitīšanu un proporcijas aprēķināšanu 

MI i «li tos jautājumus. Šajā sadaļā pievērsīsimies Eiropas Tiesas spriedumiem 
Mija jomā, jo tie veido būtisku likumdošanas bāzi tieši jautājumā par tiesībām 
Itlkaitīt priekšnodokli. 

6. direktīva 
Uiitiskākās normas, kas attiecas uz priekšnodokļa atskaitīšanu un 

proporcijas aprēķināšanas metodēm, ir minētas direktīvas 17. un 19. pantos. 
Direktīvas 17.pants regulē tiesības atskaitīt priekšnodokli un nosaka to, ka: 

priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības rodas brīdī, kad atskaitāmais 
nodoklis kļūst iekasējams; 
iespējams atskaitīt priekšnodokli par precēm un pakalpojumiem, kas tiek 
izmantoti apliekamu darījumu veikšanai; 
atskaitāmā PVN veidus (PVN, kas samaksāts konkrētā ES dalībvalstī; PVN, 
kas samaksāts, importējot preces u.c); 

papildus tiesībām, kas rodas no apliekamiem darījumiem reģistrācijas 
valstī, ES dalībvalstīm ir jāļauj atskaitīt PVN, kurš samaksāts: 

• par darījumiem, kas veikti citās valstīs un par kuriem būtu tiesības uz 
nodokļu atskaitīšanu, ja tie notiktu šīs valsts teritorijā; 

• par noteiktiem darījumiem, kas saistīti ar starptautisko tirdzniecību, 
t.i., preču eksports uz trešajām valstīm, preču piegādes, piemērojot 
muitas procedūras; 
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• par noteiktiem neapliekamiem darījumiem, kad preču piegāde vai 
pakalpojumu sniegšana tiek veikta personām ārpus ES (finansu 
darījumi, apdrošināšana). 

- attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, ko nodokļa maksātājs izmanto gan 
darījumiem, par kuriem pievienotās vērtības nodoklis ir atskaitāms, gan 
arī darījumiem, par kuriem pievienotās vērtības nodoklis nav atskaitāms, 
atskaitāma ir tikai tā pievienotās vērtības nodokļa daļa, kas attiecināma 
uz pirmā veida darījumiem (t.i., nepieciešams aprēķināt atskaitāmā 
priekšnodokļa proporciju ar standarta metodes palīdzību vai arī ar kādas 
no izvēles metodēm palīdzību, ja minētā ES dalībvalsts pieļauj šo izvēles 
metožu piemērošanu). 

Šis direktīvas pants dod ES dalībvalstīm iespēju izvēlēties piemērot arī 
sekojošas alternatīvas proporcijas aprēķināšanas metodes: 

- atļaut vai uzlikt par pienākumu nodokļa maksātājam aprēķināt proporciju 
katrai savas uzņēmējdarbības nozarei, ar noteikumu, ka katrai nozarei 
tiek veikta atsevišķa uzskaite; 

- atļaut vai uzlikt par pienākumu nodokļa maksātājam veikt priekšnodokļa 
atskaitīšanu, pamatojoties uz visu preču un pakalpojumu vai to daļas 
izmantošanu; 

- atļaut vai uzlikt par pienākumu nodokļa maksātājam veikt priekšnodokļa 
atskaitīšanu saskaņā ar pirmajā apakšpunktā noteiktajiem noteikumiem 
par visām tajā minētajām precēm un pakalpojumiem; 

- noteikt, ka gadījumā, ja pievienotās vērtības nodoklis, kas nodokļa 
maksātajam nav atskaitāms, ir nenozīmīgs, to uzskata par nulli. 

Sadaļā Proporcijas aprēķināšana detalizēti tiek aplūkotas iespējamās 
alternatīvās proporcijas aprēķināšanas metodes un veidi, kā šīs metodes 
piemēro citas ES dalībvalstis. Savukārt 19. pants nosaka standarta metodi 
proporcijas aprēķināšanai, kā arī to, kādi darījumi proporcijas aprēķinā 
nebūtu jāiekļauj (t.i., pamatlīdzekļu pārdošana, nejauši finanšu darījumi vai 
darījumi ar nekustamo īpašumu). 

Saskaņā ar standarta metodi proporcijas aprēķins veicams sekojoši: 

Apliekamu darījumu vērtība, neieskaitot PVN. x 100 

Visu darījumu vērtība, neieskaitot PVN 

19(1) pants nosaka, ka proporcija jānoapaļo uz augšu līdz pilnam procentam. 
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Jāatzīmē, ka 19(1) pants arī nosaka, ka gan skaitītajā, gan arī saucēja 
jāparādās darījumiem, kuri minēti 17(3) pantā, t.i.: 

piegādēm, kas veiktas ārpus dalībvalsts teritorijas, taču kuras būtu 
apliekamas, ja tiktu veiktas dalībvalsts teritorijā; un 

"specifiskām" neapliekamām piegādēm, kas sniegtas personām, 
kurasreģistrētas ārpus ES. 

Priekšnodokļa atskaitīšana 

Kā jau minējām, direktīvas 17. pants nosaka tiesības uz priekšnodokļa 
atskaitīšanu, kā arī brīdi ar kuru rodas šīs tiesības. Jāatzīmē, ka tiesības 
atskaitīt priekšnodokli ir tikai apliekamām personām. Līdz ar to ir būtiski 
JlOSkaidrot, kas tad īsti ir saprotams ar terminu "apliekamā persona". 

li, direktīvas 4. pants nosaka sekojošo: 

I "Apliekama persona" nozīmē visas personas, kas patstāvīgi jebkurā vietā 
veic jebkuru 2. punktā norādītu saimniecisku darbību, neatkarīgi no šīs 
darbības mērķa un rezultāta. 

2. Šā panta 1. punktā minētā saimnieciskā darbība aptver visas ražotāju, 
tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju darbības, ieskaitot kalnrūpniecību, 
lauksaimniecisku darbību un brīvo profesiju darbības. Ilglaicīga materiāla 
vai nemateriāla īpašuma izmantošana nolūkā gūt no tā ienākumus arī ir 
uzskatāma par saimniecisku darbību." 

Termins "apliekama persona" sīkāk ir definēts ar Eiropas Tiesas 
precedentu palīdzību. Viena no vadošajām lietām šajā jomā ir Rompelman & 
Kmnpelman v Minister van FinanciŽn, kuru aplūkojam zemāk. 

Kompelmaņi iegādājās divus vēl neuzbūvētus, uzņēmējdarbības 
vajadzībām paredzētus namus. Par šo namu iegādi tika samaksāts arī 
l'VN. Viņi informēja Nīderlandes nodokļu inspekciju par to, ka tiek plānots 
A O H namus izīrēt un viņi vēlas izmantot savas izvēles tiesības un aplikt īres 
maksājumus ar PVN. Rompelmaņi centās atskaitīt priekšnodokli par abu 
n.mīli iegādi, pamatojot to ar faktu, ka tas ir tieši saistīts ar to nākotnes 
lpliekamiem darījumiem, t.i. ar namu izīrēšanu. Nīderlandes nodokļu 
Inspekcija neļāva Rompelmaņiem atskaitīt priekšnodokli, pamatojot savu 
Viedokli ar to, ka līdz brīdim, kad Rompelmaņi nav uzsākuši apliekamu 
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darījumu veikšanu (namu izīrēšanu), tie nav uzskatāmi par apliekamu 
personu. Lieta nonāca Eiropas Tiesā, un tā nepiekrita Nīderlandes nodokļu 
inspekcijas viedoklim. Saskaņā ar Eiropas Tiesas spriedumu 6. direktīvas 
4. pantā minētie termini "apliekama persona" un "saimnieciskā darbība" 
ir jātulko plaši. Tika noteikts, ka saimnieciskā darbība sevī ietver arī 
sagatavošanās darbus apliekamo darījumu veikšanai, ka, piemēram, tādu 
namu, kurus nākotnē paredzēts izīrēt, iegāde. Tādējādi, Rompelmaņiem bija 
apliekamas personas statuss un viņi bija tiesīgi atskaitīt priekšnodokli. 

Augstāk minētā lieta uzsver divus svarīgus punktus par terminu "apliekamā 
persona": 

- Pirmkārt, šīm termins ir ļoti plašs, un tas sevī ietver ne tikai apliekamu 
darījumu veikšanu, bet arī sagatavošanās darbus. Tādējādi, pietiek ar 
nodomu nākotnē veikt apliekamus darījumus, lai persona tiktu uzskatīta 
par apliekamu personu. 

- Otrkārt, apliekamas personas statuss dod tiesības atskaitīt priekšnodokli 
par izmaksām. Ja persona netiek uzskatīta par apliekamu personu, 
priekšnodokļa atskaitīšana nav iespējama. 

Taču rodas jautājums, kas notiek gadījumā, ja persona ir iecerējusi 
veikt apliekamus darījumus, taču laika gaitā tos nespēj veikt? Šī 
problēma tika skatīta vēl vienā Eiropas Tiesas sēdē, Intercommunale voor 
Zeewaterontzilting (INZO) v Belgian State. Minētās lietas būtība bija 
sekojoša. INZO plānoja izveidot ūdens destilācijas rūpnīcu, kas pārveidotu 
sālsūdeni dzeramā ūdenī. INZO uzdevumā tika veikts izpētes darbs un par šo 
izpētes darbu samaksāto PVN INZO atskaitīja kā priekšnodokli, pamatojoties 
uz mērķi veikt apliekamus darījumus (Beļģijas nodokļu inspekcija atļāva 
šādu priekšnodokļa atskaitīšanu pēc augstāk minētā Rompelman precedenta 
principiem). Izpētes darbs norādīja uz vairākiem šī projekta trūkumiem, 
kā rezultātā projekts netika īstenots. INZO tika likvidēta. Beļģijas nodokļu 
inspekcija centās atgūt atmaksāto priekšnodokli, jo INZO nebija veicis 
apliekamus darījumus. Lieta nonāca Eiropas tiesā, kas nolēma, ka INZO 
bija tiesības atskaitīt priekšnodokli un Beļģijas nodokļu inspekcija nevar 
atprasīt atmaksāto priekšnodokli. Eiropas Tiesa savu spriedumu pamatoja 
ar sekojošo: 

- gadījumos, kad nodokļu inspekcija ir akceptējusi faktu, ka persona, kas 
plāno veikt apliekamus darījumus, ir apliekama persona, šo apliekamās 
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personas statusu velak nedrīkst atcelt; 

vienīgais izņēmums būtu gadījums, kad persona šo apliekamās personas 
statusu būtu ieguvusi viltus vai krāpšanās rezultātā. 

INZO precedents ir nozīmīgs ar to, ka tas nosaka sekojošo. Gadījumā, 
|.i persona atskaita priekšnodokli, pamatojoties uz to, ka tā plāno nākotnē 
Velki apliekamus darījumus, nodokļu inspekcija nav tiesīga atgūt atmaksāto 
pi irkšnodokli, ja šie plāni veikt apliekamus darījumus netiek realizēti. Taču 
nodokļu inspekcija ir tiesīga atprasīt atmaksāto priekšnodokli, gadījumos, ja 
apliekamās personas statuss un līdz ar to tiesības atskaitīt priekšnodokli ir 
Iegulas negodīgā ceļā. 

Taču jāatzīmē, ka ar apliekamas personas statusu vien nepietiek, lai veiktu 
p] n'kšnodokļa atskaitījumus. Nepieciešams arī, lai PVN tiktu samaksāts par 
precēm un pakalpojumiem, kas patiešām vajadzīgi saimnieciskās darbības 
Un apliekamu darījumus nodrošināšanai. Saskaņā ar Eiropas Tiesas 
pi iedumiem, lai būtu iespēja veikt priekšnodokļa atskaitījumus, ir jāpastāv 

tiešai un tūlītējai saiknei starp priekšnodokli un apliekamiem darījumiem. 
I . I B parādās arī tiesas precedentā ņ&rBLP Group, ko aplūkojam zemāk. 

BLP grupa sastāvēja no holdinga uzņēmuma un vairākiem meitas 
uzņēmumiem, kas veica ar PVN apliekamus darījumus. Grupai bija ievērojami 
parādi, un, lai iegūtu līdzekļus to apliekamo darījumu nodrošināšanai, 
holdinga uzņēmums pārdeva lielāko daļu tam piederošo akciju Vācijas meitas 
uzņēmumā. Akciju pārdošana bija neapliekams darījums, taču holdinga 
II/ņēmums atskaitīja priekšnodokli par grāmatvedības un juridiskajiem 
pflkalpojumiem, kas bija saistīti ar minēto darījumu. Kā pamatojumu 
priekšnodokļa atskaitīšanai holdinga uzņēmums minēja faktu, ka akcijas 
likušas pārdotas ar mērķi iegūt līdzekļus apliekamo darījumu veikšanai. 
Nodokļu inspekcija nepiekrita šādam viedoklim un noteica, ka lielākā daļa 
Atskaitītā priekšnodokļa ir saistīta ar neapliekamu darījumu, t.i., akciju 
pārdošanu. Eiropas Tiesa atbalstīja nodokļu inspekcijas viedokli un pamatoja 
HVU spriedumu ar sekojošo: 

nebija tiešas un tūlītējas saiknes starp priekšnodokli un apliekamu 
darījumu veikšanu, taču pastāvēja tieša un tūlītēja saikne starp šo 
priekšnodokli un neapliekama darījuma veikšanu, t.i. akciju pārdošanu; 

fakts, ka akcijas tikušas pārdotas ar mērķi iegūt līdzekļus grupas 
apliekamo darījumu nodrošināšanai, tika uzskatīts par nebūtisku; 
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- pakalpojumi, kas tika saņemti no juristiem un grāmatvežiem nebija tieši 
nepieciešami grupas apliekamo darījumu nodrošināšanai (taču tie bija 
nepieciešami, lai veiktu akciju pārdošanu). 

Divi nākošie tiesu precedenti {Deutsche Ruck un Midland Bank) varētu 
radīt lielāku skaidrību jautājumā, kuros gadījumos priekšnodokli iespējams 
tieši attiecināt uz darījumu un atskaitīt pilnībā un kuros gadījumos 
nepieciešams veikt proporcijas aprēķinu. 

Deutsche Ruckbijaapdrošināšanas sabiedrība, kas sniedza apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas pakalpojumus personām ES un ārpus ES. Gadījumā, ja 
tika apdrošinātas personas, kas reģistrētas ārpus ES, radās iespēja atskaitīt 
priekšnodokli. Deutsche Ruck nācās veikt maksājumus par juridiska rakstura 
pakalpojumiem saistībā ar strīdu par apdrošināšanas atlīdzības apjomu ar 
apdrošināto personu, kas bija reģistrēta ārpus ES. Deutsche Ruck atskaitīja 
priekšnodokli, pamatojoties uz to, ka minētie izdevumi bijuši saistīti ar 
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu šai personai. Nodokļu inspekcija 
izlēma, ka priekšnodokli nevar atskaitīt, jo šie juridiskie pakalpojumi radās 
kā sekas pēc apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas un netika izmantoti, 
lai nodrošinātu šī pakalpojuma sniegšanu. Šis precedents tika atrisināts 
bez Eiropas Tiesas iesaistīšanās, jo Lielbritānijas augstākā tiesa neatbalstīja 
nodokļu inspekcijas spriedumu un noteica, ka priekšnodokļa atskaitīšana 
bijusi pamatota. Spriedums tika balstīts uz sekojošiem apsvērumiem: 

- apdrošinātā persona maksāja par to, ka Deutsche Ruck izmaksās atlīdzību, 
ja notiks nelaimes gadījums; 

- lai būtu iespējams atskaitīt priekšnodokli, bija nepieciešama tieša saikne 
starp izdevumiem un veikto darījumu; 

- tādējādi, loģiski izsverot situāciju, kļūst skaidrs, ka juridiskie pakalpojumi, 
kas palīdzēja noteikt izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apjomu, 
bija tieši saistīti ar šīs apdrošināšanas polises pārdošanu; 

- tādējādi, uzskatāms, ka juridiskie pakalpojumi bija saistīti ar minēto 
apdrošināšanas polisi un priekšnodoklis ir atskaitāms. 

Ir vērts salīdzināt iepriekšējo tiesu precedentu ar Eiropas Tiesas 
spriedumu saistībā ar Midland Bank, ko aplūkojam zemāk. 

Samuel Montagu & Co (turpmāk tekstā - Montagu), Midland bankas 
PVN grupas uzņēmums, sniedza korporatīvo finanšu pakalpojumus Quadrex 

I IHOI'AS NODOKĻI LATVIJĀ 51 

luc (Quadrex), uzņēmumam, kas reģistrēts Amerikas Savienotajās Valstīs 
tin kurš vēlējās iegādāties daļu no Mercantile House Holdings (MHH) 
uzņēmējdarbības. Tā ka tika veikts apliekams darījums, PVN maksātāju 
Knīpa atskaitīja priekšnodokli, kas bija saistīts ar šīm konsultācijām. Taču 
Ml III vienojās ar citu pircēju British & Commonwealth (B&C), un līdz ar to 
Quadrex darījums nenotika. Cerot glābt daļu no darījuma, Quadrex uzsāka 
H i i r u n a s ar B&C par MHH uzņēmuma daļas iegādi. Montegu apliecināja 
IJ&C, ka Quadrex rīcībā ir pietiekami līdzekļi šā darījuma pabeigšanai. 
I,K II izrādījās, ka Quadrex rīcībā esošie līdzekļi nav pietiekoši, un darījums 
nenotika. B&C iesūdzēja Montagu tiesā par nepatiesas informācijas 
miiegšanu. Montegu centās aizstāvēt sevi tiesā, taču neveiksmīgi. Tiesas 
Ēocesa laikā Montegu samaksāja lielas summas par dažādiem juridiskajiem 
pakalpojumiem un samaksāto PVN atskaitīja kā priekšnodokli, pamatojot to 
ai laktu, ka šie izdevumi bija tieši saistīti ar tā sniegtajiem pakalpojumiem 
Quadrex (t.i., ar apliekamu darījumu). Nodokļu inspekcija nolēma, ka šo 
pnekšnodokli Montegu nedrīkstēja atskaitīt, jo tas bija saistīts ar Montegu 
lubās slavas aizstāvēšanu un līdz ar to ar visu Montegu uzņēmējdarbību, 
nevis šo vienu konkrēto darījumu. Lieta nonāca Eiropas Tiesā, un Eiropas 
Plēsa atbalstīja nodokļu inspekcijas viedokli, savu spriedumu pamatojot ar 
lakojošo: 

principā būtu nepieciešama tieša saikne starp iegādātajām precēm un 
pakalpojumiem, un apliekamo darījumu; 

n a v iespējams sīkāk skaidrot un definēt, kas jāsaprot ar terminu "tieša 
un tūlītēja saikne", jo tas varētu atšķirties atkarībā no katra specifiskā 
gadījuma; 

lāču nacionālajām tiesām būtu jānosaka, vai šāda saikne eksistē, 
izmantojot sekojošus norādījumus: 

• priekšnodokli var atskaitīt tikai tādā gadījumā, ja tas ir apliekama 
darījuma nodrošināšanai nepieciešamo izmaksu sastāvdaļa; 

• tas nozīmē, ka izdevumiem, kuru sakarā tika maksāts PVN, jābūt 
apliekamā darījuma nodrošināšanai nepieciešamo izmaksu 
sastāvdaļai. Šī iemesla dēļ, izmaksām vajadzētu rasties pirms 
apliekamā darījuma norises (t.i., lai šīs izmaksas varētu tikt iekļautas 
preču vai pakalpojumu pārdošanas cenā); 

• šajā konkrētajā gadījumā izmaksas nevar tikt uzskatītas par apliekamā 
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darījuma nodrošināšanai nepieciešamo izmaksu sastāvdaļu, tās 
ir radušās pēc apliekamā darījuma pabeigšanas un ir šī darījuma 
rezultātā. Tādējādi, nepastāv tieša un tūlītēja saikne starp PVN šīm 
izmaksām un apliekamo darījumu; 

- šajā konkrētajā gadījumā nepastāvēja tieša un tūlītēja saikne starp 
saņemtajiem juridiskajiem pakalpojumiem un Quadrex sniegtajiem 
pakalpojumiem. Turpretim pastāv tieša un tūlītēja saikne starp 
saņemtajiem juridiskajiem pakalpojumiem un Mantegu uzņēmējdarbību, 
kas savukārt nozīmē, ka priekšnodoklis jāattiecina uz vispārējo 
uzņēmējdarbību, nevis atsevišķu darījumu (jāveic proporcijas aprēķins). 
Salīdzinot šos divus tiesas precedentus, varam secināt sekojošo. Abos 

gadījumos priekšnodoklis tika atskaitīts par iegādātajiem pakalpojumiem 
kādu laiku pēc sākotnējā darījuma veikšanas, taču Midland Bank gadījumā 
tika nolemts, ka šo priekšnodokli nedrīkst atskaitīt. Loģiski salīdzinot šos 
precedentus, iespējams secināt, ka galvenā atšķirība ir tā, ka Deutsche Ruck 
izdevumi noteikti varētu tikt uzskatīti par sākotnējā darījuma nodrošināšanas 
izmaksu sastāvdaļu, jo maksājumu veikšana par nelaimes gadījumiem vai 
citiem apdrošināšanas gadījumiem apdrošinātajām personām pēc būtības 
ir nenovēršama apdrošināšanas pakalpojuma sastāvdaļa. Taču Midland 
bankas gadījumā izdevumi nevar tikt uzskatīti par sākotnējā darījuma 
nodrošināšanas izmaksu sastāvdaļu, jo korporatīvo finanšu pakalpojumu 
sniegšana ne vienmēr vainagojas ar tiesas prāvu. 

Jāatzīmē, ka Eiropas Tiesas spriedums Midland bankas gadījumā vēl 
nenozīmē, ka nav iespējams atskaitīt priekšnodokli, kas radies apliekama 
darījuma rezultātā. Taču šis spriedums skaidri parāda, ka nodokļu maksātājam 
ir jāpierāda tas, ka saņemtās preces un pakalpojumi ir apliekamā darījuma 
nodrošināšanas izmaksu sastāvdaļa, t.i., ka šo preču un pakalpojumu izmaksu 
apjoms ir ticis ņemts vērā, aprēķinot apliekamā darījuma vērtību. 

Kā jau tas minēts Latvijas normatīvajos aktos, ja preces un pakalpojumi 
tiek izmantoti gan saimnieciskajām vajadzībām, gan arī personiskām 
vajadzībām, tad rodas nepieciešamība izdalīt to PVN, kas attiecas uz 
saimniecisko darbību un kuru var atskaitīt kā priekšnodokli. Jāatzīst, ka 
praksē bieži rodas jautājums, vai ir iespējams vienu rēķinu sadalīt atbilstoši 
tā izmantošanas proporcijai saimnieciskām vajadzībām un personīgām 
vajadzībām. Bieži vien problēmas rodas ar atsevišķas uzskaites ieviešanu 
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gadījumā, ja rēķinā norādītā summa daļēji attiecas uz apliekamiem un 
neapliekamiem darījumiem. Gadījumos, kad PVN ir samaksāts par precēm, 
kas tiks izmantotas gan saimnieciskās darbības nodrošināšanai, gan 
nri personīgām vajadzībām, Eiropas Tiesas precedentu sistēma piedāvā 
alternatīvu metodi. Šī metode bieži tiek saukta par Lennartz metodi, un 
Btlecīgais tiesu precedents ir izskatīts zemāk. 

Lennartz bija nodokļu konsultants, kas daļēji strādāja kā algots darbinieks 
un daļēji kā pašnodarbinātais (viņš bija arī reģistrējies kā PVN maksātājs). 
Viņš iegādājās automašīnu un neatskaitīja priekšnodokli, jo automašīnu viņš 

i iv iMiokārt izmanto japersonīgāmvajadzībām (tikai 8% no izmantošanas attie
cas uz saimnieciskās darbības vajadzībām). Taču laika gaitā viņš sāka arvien 
vairāk izmantot automašīnu saimnieciskās darbības vajadzībām un nolēma 
Itprasīt daļu samaksātā PVN kā priekšnodokli. Vācijas nodokļu inspekcija 
atteicās atmaksāt priekšnodokli, pamatojot savu atteikumu ar faktu, ka 
Lennartz bija iegādājies automašīnu personīgajām vajadzībām un līdz ar to 
nav tiesīgs veikt priekšnodokļa atskaitījumu. Eiropas Tiesa nepiekrita Vācijas 
nodokļu inspekcijas spriedumam un uzskatīja, ka persona, kas izmanto preces 
Kainmieciskajā darbībā, ir tiesīga uz priekšnodokļa atskaitījumu, neatkarīgi 
mi tā, cik liela ir šī saimnieciskajā darbībā izmantojamā daļa. 

Saskaņā ar Lennartz tiesas precedentu, gadījumā, ja persona iegādājas 
preces, kas tiks izmantotas gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan 
. I I I personīgām vajadzībām, priekšnodokli iespējams atskaitīt pilnībā pēc 
preces iegādes. Protams, nepieciešams veikt priekšnodokļa korekcijas katrā 
taksācijas periodā, kad preces tiek izmantotas gan saimnieciskās darbības 
vajadzībām, gan arī personīgām vajadzībām. 

Lennartz metode dod iespēju iegūt būtiskus naudas plūsmas ieguvumus, 
il īpaši gadījumos, kad runa ir par vērtīgu preci, kā, piemēram, automašīnu. 
Ta vietā, lai veiktu priekšnodokļa sadali jau preces iegādes brīdī, nodokļu 
maksātājs var atskaitīt visu samaksāto PVN un laika gaitā atmaksāt atskaitīto 
priekšnodokli par to preces daļu, kas netiek izmantota saimnieciskās darbības 
Vajadzībām. Papildus naudas plūsmas ieguvumam, Lennartz metode ir arī 
daudz precīzāka, tādēļ ka aprēķins tiek veikts pēc faktiskās izmantošanas 
.ipmēra, nevis balstoties uz prognozēto izmantošanas proporciju, šī metode 
l.uij pareizi atspoguļot saimnieciskās darbības vajadzībām izmantoto un 
personīgām vajadzībām izmantoto preces daļu. 
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Proporcijas aprēķināšana 
Saskaņā ar 6. direktīvu, priekšnodokli, pirmkārt, ir jācenšas attiecināt 

uz apliekamiem darījumiem, cik vien tas ir iespējams. Priekšnodoklis, kas 
nevar tikt attiecināts tieši, ir jāattiecina proporcionāli, saskaņā ar uzņēmuma 
izmantoto proporcijas aprēķināšanas metodi. Būtībā priekšnodoklis var tikt 
iedalīts trijās dažādās sadaļās: 

Tas, cik daudz priekšnodokļa nonāk trešajā daļa, ir atkarīgs no izmantotas 
proporcijas aprēķināšanas metodes. 

Kā jau minēts sadaļā 6. direktīva, ES normatīvie akti nosaka standarta 
proporcijas aprēķināšanas metodi, kura ir obligāta ES dalībvalstīm. Taču 
direktīva arī dod iespēju ES dalībvalstīm izvēlēties alternatīvas proporcijas 
noteikšanas metodes. Visizplatītākās ES dalībvalstu starpā ir tā saucamās 
uzņēmuma darbības nozaru metodes. Nozaru metode ir speciālās meto
des forma, kas dod iespēju veikt proporcijas aprēķinu un atskaitāmā 
priekšnodokļa attiecināšanu dažādos veidos. Šī metode ir piemērojama 
gadījumos, kad uzņēmējdarbību iespējams iedalīt dažādās nozarēs, vai 
nu tādēļ, ka šīs nozares ir fiziski nodalītas (piemēram, biroji, kas atrodas 
dažādos reģionos) vai administratīvi nodalītas (piemēram, galvenā biroja 
grāmatvedības departaments). 

Nozaru metode ļauj lietot proporcijas aprēķināšanas metodi, kas dod 
patiesu un atbilstošu rezultātu katrai atsevišķai uzņēmējdarbības nozarei. 
Tādējādi, atkarībā no uzņēmuma veiktajām darbībām, šāda metode varētu 
sevī ietvert dažādus priekšnodokļa attiecināšanas veidus. Protams, lai šādu 
nodokļa attiecināšanu veiktu, uzņēmumam ir jāspēj identificēt priekšnodokli, 
kas attiecināms uz katru atsevišķo nozari. 
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Sekojošais piemērs varētu palīdzēt izprast nozaru metodes būtību. 

Nozares A, B un C ir viena uzņēmuma atsevišķas daļas (vai nu fiziski, vai 
vienkārši administratīvi nodalītas). Katra nozare veic gan apliekamus, gan 
arī neapliekamus darījumus. 

Saskaņā ar nozaru metodi: 

• Priekšnodoklis tiek attiecināts uz katru atsevišķo nozari; 

• Ja ir iespējams, priekšnodoklis tiek attiecināts uz apliekamiem un 
neapliekamiem darījumiem katras nozares ietvaros; un, 

• Priekšnodokli, kuru nav iespējams atskaitīt, aprēķina tādā veidā, kas 
dod vispatiesāko rezultātu (t.i., tiek veikts katras atsevišķas nozares 
proporcijas aprēķins pēc kādas no ES dalībvalsts atļautajām proporcijas 
aprēķināšanas metodēm). 

Metode, kas tiks izmantota priekšnodokļa attiecināšanai, var atšķirties 
Itarp nozarēm. Katrā gadījumā būtu jāizmanto metode, kas dod visprecīzāko 
rezultātu. Tā, piemēram, priekšnodoklis nozarei Avarētu tikt attiecināts pēc 
darbinieku patērētā laika; nozarei B - pēc darījumu skaita un nozarei C - pēc 
aizņemtās telpas lieluma. 

Nozaru metode sniedz detalizētu analīzi par to, kādā veidā priekšnodoklis 
paliesi tiek izmantots uzņēmējdarbībā, un, tādējādi, ir daudz precīzāka nekā 
cilās metodes. Šīs metodes mīnuss ir tās sarežģītība. Tomēr jāatzīst, ka 
praksē tajās ES dalībvalstīs, kur šādu metožu izmantošana ir atļauta, vairums 
uzņēmumu to izmanto. Tāpat arī uzņēmumi aktīvi izmanto pieļaujamās 
proporcijas aprēķināšanas metodes. Tā, piemēram, Lielbritānijas ieņēmumu 
dienests pēc iepriekšējas saskaņošanas drīkst atļaut uzņēmumiem izmantot 
sekojošas priekšnodokļa attiecināšanas metodes: 

PVN, kas samaksāts apliekamo darījumu nodrošināšanai / Kopējais PVN; 

PVN, kas samaksāts apliekamo darījumu nodrošināšanai / PVN, kas 
samaksāts apliekamo darījumu nodrošināšanai + PVN, kas samaksāts 
neapliekamu darījumu nodrošināšanai; 

Izdevumi apliekamo darījumu nodrošināšanai bez PVN/Kopējie izdevumi 
bez PVN; 

Izdevumi apliekamo darījumu nodrošināšanai bez PVN / Izdevumi 
apliekamo darījumu nodrošināšanai bez PVN + Izdevumi neapliekamo 
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darījumu nodrošināšanai bez PVN; 

- Apliekamo darījumu skaits / Visu darījumu skaits; 

- Biroja telpas, kuras aizņem personāls, kas nodarbojas ar apliekamo 
darījumu sniegšanu /Kopējās biroja telpas; 

- Laiks, kas patērēts, sniedzot apliekamo darījumu / Kopējais patērētais 
laiks. 

Tomēr jāuzsver, ka uzņēmumam jāspēj pierādīt ieņēmumu dienestam, 
ka tā izvēlētā metode dod tādu rezultātu, kas visprecīzāk atspoguļo 
izmaksu sadalījumu starp apliekamiem un neapliekamiem darījumiem, 
nevis vienkārši ir visizdevīgākā uzņēmumam un dod iespēju tam atskaitīt 
lielāku priekšnodokli. Līdz ar to izvēlētā metode būs atkarīga no specifiskās 
uzņēmējdarbības. Tā, piemēram, pēdējo metodi (pēc darbinieku patērētā 
laika), visticamāk, varētu izvēlēties profesionālu pakalpojumu sniedzēji un 
konsultanti, bet priekšpēdējā metode (pēc aizņemtās telpas lieluma) būtu 
vairāk piemērota rūpnīcai. 
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SPECIFISKI NOSACĪJUMI PREČU 
PIEGĀDĒM KOPIENAS TERITORIJĀ 

Turpinot tēmu par pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā - PVN) 
Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā - ES), aplūkosim specifiskos nosacījumus 
par preču piegādēm Kopienas teritorijā un preču iegādēm no Kopienas 
teritorijas. Ja iepriekš šo tēmu esam aplūkojuši no vispārējo nosacījumu 
redzesloka, tad šoreiz pievērsīsimies tieši specifiskajiem nosacījumiem un 
i/ņēmumiem. Sīkāk - tieši fiktīvām preču piegādēm Kopienas teritorijā, 
ar akcīzes nodokli apliekamu preču piegādēm, jaunu transportlīdzekļu 
piegādēm Kopienas teritorijā un preču iegādēm no Kopienas teritorijas. 
Minētos jautājumus aplūkosim no ES normatīvo aktu viedokļa (6.direktīva, 
Eiropas Tiesas spriedumi) 

Preču piegāde 
Kopienas teritorijā 

Jāatzīmē, ka preču piegādes vietas noteikšana ir viens no pamatnosacījumiem 
tam, kādas ES dalībvalsts PVN piemērojams. 6. direktīva izšķir sekojošas 
preču piegādes un, attiecīgi, preču piegādes vietas: 

Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības 
dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, preču piegādes vieta 
ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču nosūtīšana vai 
transportēšana, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona. 

Ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts neapliekamā persona, preču 
piegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur tiek uzsākta preču 
nosūtīšana vai transportēšana. 

Montēto vai uzstādīto preču piegādes vieta ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts, kurā preces tiek montētas vai uzstādītas. 

Jauna transportlīdzekļa piegādes vieta ir Eiropas Savienības dalībvalsts, 
kurā transportlīdzeklis tiek reģistrēts. 
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Lietotais termins "preču piegāde Kopienas teritorijā" apzīmē preču 
piegādes, kas notiek, nogādājot preces no vienas ES dalībvalsts uz citu ES 
dalībvalsti, pircējam, kurš ir reģistrējies kā PVN maksātājs citā ES dalībvalstī 
nekā pārdevējs. Ja tiks izpildītas noteiktas direktīvas prasības, tad šāda 
preču piegāde būs apliekama ar PVN 0% likmi jeb, saskaņā ar 6. direktīvas 
nosacījumiem, būs neapliekama, ar tiesībām atskaitīt priekšnodokli, un 
pircējam būs jāaprēķina pašapliekamais PVN savā ES dalībvalstī pēc šīs 
dalībvalsts noteiktās PVN likmes konkrētajām precēm par preču iegādi. Lai 
būtu iespējams piemērot jau minēto PVN 0% likmi, ir jāievēro sekojošais. 
6. direktīvas 28.c(A)(a) pants nosaka vispārējās prasības, kam jātiek 
izpildītām, lai preču piegādei Kopienas teritorijā varētu piemērot PVN 0% 
likmi. Preču piegādes Kopienas teritorijā būs apliekamas ar PVN 0% likmi, ja: 

- Preces tiek piegādātas pircējam, kurš ir apliekama persona citā ES 
dalībvalstī, un 

- Preces tiek nogādātas no vienas ES dalībvalsts uz citu ES dalībvalsti 
(neatkarīgi no tā, vai transportu organizē pārdevējs, vai pircējs). 

Papildus augstākminētajam, direktīvas 22(3)(b) pants pieprasa, lai 
pārdevējs iekļautu rēķinā gan savu PVN reģistrācijas numuru, gan arī citā ES 
dalībvalstī reģistrēta pircēja PVN numuru. 

Taču direktīvas 28.c(A)(a) pants paredz arī izņēmumus no augstākminētā 
un nedod iespēju piemērot PVN 0% likmi preču piegādēm, ja citas ES 
dalībvalsts pircējs: 

- Nav sasniedzis PVN reģistrācijas limitu (Latvijā šis limits ir noteikts 
10000 LVL apmērā 12 mēnešu laikā); vai, 

- Atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem: 

a. ir reģistrējies kā zemnieku saimniecība; 

b. veic tikai neapliekamus darījumus; 

c. ir neapliekama juridiska persona (piemēram, pašvaldība), 

un katrā gadījumā tā iegādāto preču iegādes vērtība nepārsniedz attiecīgajā 
ES dalībvalstī noteikto preču iegāžu no Kopienas teritorijas limitu. Tā, 
piemēram, Latvija ir noteikusi šo preču iegāžu limitu 7000 LVL apmērā. Sīkāk 
jautājumu par preču iegādēm no Kopienas teritorijas un attiecīgo limitu 
aplūkosim sadaļā Preču iegādes no Kopienas teritorijas. 
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Papildus vispārīgajiem nosacījumiem, pastāv arī specifiski nosacījumi, 
kas dod iespēju piemērot PVN 0% jaunu transportlīdzekļu piegādēm un ar 
akcīzes nodokli apliekamām precēm. Šo preču piegādes citu ES dalībvalstu 
apliekamām personām tiek pielīdzinātas jebkuru citu preču piegādēm, lai gan 
iespējams, ka dalībvalstis piemēro papildu administratīvās prasības. Taču 
gadījumā, ja šīs preces tiek piegādātas neapliekamām personām, direktīva 
nosaka specifiskus noteikumus, kurus aplūkosim zemāk. 

Lai sarežģītu šo jomu vēl vairāk, jāpiebilst, ka arī savā īpašumā esošu 
preču pārvietošana uz citu ES dalībvalsti varētu tikt uzskatīta par preču 
piegādi Kopienas teritorijā ar tai sekojošu preču iegādi Kopienas teritorijā. 
Sīs piegādes tiek sauktas par fiktīvām preču piegādēm/ iegādēm Kopienas 
teritorijā, un tās sīkāk aplūkosim sadaļā "Fiktīvās" preču piegādes Kopienas 
teritorijā. 

"Fiktīvās" preču piegādes un iegādes 
Kopienas teritorijā 
Lai notiktu preču piegādes Kopienas teritorijā, pirmkārt, nepieciešams, 

lai tiešām notiktu piegāde 6. direktīvas izpratnē. Vispārējā gadījumā, preču 
nosūtīšanas starp vienas juridiskas personas struktūrvienībām vai filiālēm 
nav uzskatāmas par piegādēm PVN vajadzībām. Taču, ja šāda nosūtīšana 
notiek no vienas ES dalībvalsts uz citu ES dalībvalsti, tiek uzskatīts, ka 
ir notikusi preču piegāde PVN vajadzībām. Šādas preču nosūtīšanas tiek 
sauktas par fiktīvām preču piegādēm Kopienas teritorijā un par fiktīvām 
preču iegādēm Kopienas teritorijā. Direktīvas 28.a panta (5)(b) daļa nosaka, 
ka "apliekamas personas veikta preču nosūtīšana no tā uzņēmuma uz citu ES 
dalībvalsti" ir jāuzskata par preču piegādi par atlīdzību. 

Tātad, praksē varētu rasties situācija, ka uzņēmumam, kurš nosūta preces 
uz citā ES dalībvalstī atrodošos noliktavu, ir jāuzskata šī preču nosūtīšana par 
preču piegādi Kopienas teritorijā un jāpiemēro 0% PVN likme preču vērtībai. 
1 Izņēmumam līdz ar to varētu rasties nepieciešamība reģistrēties valstī, uz 
kuru preces tiek pārsūtītas, un aprēķināt PVN par preču iegādi no Kopienas 
teritorijas. 

Direktīva paredz, ka par fiktīvām preču piegādēm neuzskata sekojošo: 

Preču nosūtīšanu, ja preces tiek pārvietotas no vienas ES dalībvalsts 
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daļas uz citu šīs pašas dalībvalsts daļu. Tā, piemēram, ja preces tiek 
pārvietotas no Anglijas uz Ziemeļīriju (abas atrodas vienā ES dalībvalstī 
- Apvienotā Karalistē) un pārvietošana notiek, šķērsojot Īrijas teritoriju, 
preču pārvietošana uz Īriju un to izvešana no Īrijas šī procesa laikā tiek 
ignorēta. 

- Tādu preču pārvietošana no vienas ES dalībvalsts uz citu ES dalībvalsti, 
kuras vēl nav izlaistas brīvam apgrozījumam ES. 

Papildus jau minētajiem gadījumiem, pastāv virkne izņēmumu, kuri ļauj 
atsevišķu preču pārsūtīšanu uz citu ES dalībvalsti neuzskatīt par fiktīvu preču 
piegādi. īsumā šie izņēmumi ir sekojoši: 

- Preces, kuras tiek pārvietotas uz citu ES dalībvalsti ar mērķi tās instalēt 
vai uzstādīt šajā ES dalībvalstī. 

- Preču piegādes attālumā Kopienas teritorijā, ja šīs preces ir apliekamas 
ar PVN pircēja dalībvalstī (vai nu tādēļ, ka pārdevējs ir pārsniedzis šajā 
ES dalībvalstī noteikto reģistrēšanās limitu, vai arī tādēļ, ka pārdevējs ir 
brīvprātīgi reģistrējies šajā ES dalībvalstī); 

- Preces, kas tiek pārdotas transportlīdzeklī, kurš veic pasažieru pārvadā
šanu Kopienas teritorijā; 

- Preces, kas tiek pārvietotas uz citu ES dalībvalsti ar mērķi pēc tam tās 
eksportēt no ES; 

- Preces, kas tiek pārvietotas uz citu ES dalībvalsti ar mērķi tās apstrādāt 
(novērtēt, labot, apstrādāt utt.). Visos gadījumos šādu preču pārvietošana 
netiek uzskatīta par fiktīvām preču piegādēm tikai un vienīgi tad, ja šīs 
preces pēc to apstrādāšanas tiek pārvietotas atpakaļ uz dalībvalsti, kurā 
atrodas preču īpašnieks; 

- Preces, kas pārvietotas uz citu ES dalībvalsti, kuras īpašnieks izmanto, lai 
sniegtu pakalpojumus šajā ES dalībvalstī, piemēram, darbarīki vai preces 
(izņemot transportlīdzekļus), kuras tiek piegādātas saskaņā ar nomas 
līgumu; 

- Preces, kas tiek pārvietotas uz citu ES dalībvalsti uz laiku (mazāk nekā 2 
gadi), ja šādas preces būtu atbrīvotas no importa PVN un nodevām, ja tās 
tiktu importētas no trešās valsts (valsts, kas nav ES dalībvalsts). 

Tātad, augstākminētajos gadījumos nav jāuztraucas par to, ka minētās 
preces varētu PVN vajadzībām tikt uzskatītas par piegādātām uz citu ES 
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dalībvalsti un iegādātām šajā ES dalībvalstī. Taču jebkuras preces, kuras 
nelika aplūkotas iepriekšējā sadaļā kā izņēmumi un tiek pārvietotas no 
vienas ES dalībvalsts uz citu ES dalībvalsti, nemainoties to īpašniekam, 
liek iekļautas fiktīvo preču piegāžu kategorijā. Šādu fiktīvu preču piegāžu 
veikšana Kopienas teritorijā rada nepieciešamību preču īpašniekam 
reģistrēties ES dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas. Šāda reģistrācija 
nepieciešama, lai preču īpašnieks spētu pildīt 6. direktīvas nosacījumus un 
aprēķināt PVN par preču iegādēm Kopienas teritorijā. Jāpiebilst, ka gadījumā, 
l.i preču īpašnieks nav reģistrējies tajā ES dalībvalstī, uz kuru preces tiek 
nosūtītas, un nodokļu inspekcija konstatē šo kļūdu, tās aprēķinātais PVN nav 
atskaitāms kā priekšnodoklis, jo preču īpašnieks nav reģistrēts apliekamu 
personu reģistrā. Vienīgā iespēja atskaitīt samaksāto PVN kā priekšnodokli 
rodas gadījumā, ja preču īpašnieks cenšas veikt reģistrāciju ar atpakaļejošu 
dalurnu. Taču jāņem vērā tas, ka praksē dažas ES dalībvalstis varētu neļaut 
veikt šādu reģistrāciju ar atpakaļejošu datumu. Tā, piemēram, Latvijā šāda 
iespēja reģistrēties ar atpakaļejošu datumu vēl nepastāv. Tātad, pārkāpjot 
So direktīvas prasību un nereģistrējoties attiecīgajā ES dalībvalstī, preču 
īpašnieks ne tikai ir spiests maksāt soda naudu un nokavējuma naudu, bet 
arī pastāv iespēja, ka samaksātais PVN nebūs atskaitāms kā priekšnodoklis. 

Pat ņemot vērā izņēmumus, kas minēti iepriekš, par fiktīvām preču 
piegādēm Kopienas teritorijā uzskatāmi daudzi un dažādi darījumi. 
Fiktīvās preču piegādes Kopienas teritorijā sevī iekļauj arī krājumus, kas 
tiek uzglabāti citās ES dalībvalstīs. Jāpiemin, ka krājumu gadījumā dažas 
ES dalībvalstis izšķir divus dažādus krājumu veidus - consignment stocks 
(turpmāk tekstā - konsignācijas preces) un call-off stocks (tā ka nav izdevies 
atrast piemērotu tulkojumu latviešu valodā, turpmāk tekstā lietosim - call-off 
preces). Zemāk aplūkosim būtiskākās atšķirības starp konsignācijas precēm 
un call-off precēm, kā arī PVN piemērošanu šiem krājumu veidiem. 

Konsignācijas preces un call-off preces ir divi termini, kas tiek lietoti, 
lai apzīmētu preču krājumus, kad īpašumtiesības uz precēm patur preču 
piegādātājs. Tomēr veids, kā īpašumtiesības uz precēm pāriet no piegādātāja 
uz pircēju, abos gadījumos ir atšķirīgs. 

Konsignācijas preces apzīmē preces, kuras piegādātājs uzglabā noteiktā 
vietā un kuras tiks izmantotas brīdī, kad būs nepieciešams izpildīt pircēja 
pasūtījumu. Būtiskākā pazīme šajā gadījumā ir tas, ka preces, kas veido 
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konsignācijas preces, vēl nav iedalītas konkrētam pircējam. Tātad, brīdī, 
kad konsignācijas preces tiek piegādātas uz citu ES dalībvalsti, tas ir 
uzskatāms par savu preču piegādi, un īpašumtiesības uz šīm precēm pāries 
no piegādātāja tikai pēc tam, kad tiks atrasts pircējs. Līdz ar to tādu preču, kas 
veido konsignācijas preces, pārvietošana no vienas ES dalībvalsts uz citu ES 
dalībvalsti tiek uzskatīta par fiktīvu preču piegādi Kopienas teritorijā, un uz 
šīm precēm attiecas iepriekšējā sadaļā minētās sekas. 

Call-off preces apzīmē preces, kuras tiek piegādātas uz pircēja telpām 
un kuras pircējs var lietot, kad un kā nepieciešams. Pārdevējs saglabā 
īpašumtiesības uz precēm līdz brīdim, kad pircējs periodiski paziņo, ka preci 
ir pārdevis. Strikti runājot, šī ir vēl viena savu preču piegāde, jo brīdī, kad 
preces tiek nogādātas uz citu ES dalībvalsti, īpašumtiesības uz precēm ir 
piegādātājam. Tātad, šādu preču piegāde būtu jāuzskata par fiktīvu preču 
piegādi Kopienas teritorijā un tam sekojošu fiktīvu preču iegādi Kopienas 
teritorijā. Brīdī, kad pircējs paziņo par preču pārdošanu, būtu nepieciešams 
aprēķināt vietējo PVN. 

Taču dažas ES dalībvalstis ar mērķi novērst administratīvas neērtības 
un nevajadzīgas reģistrēšanās prasības ir ieviesušas tā saucamo call-off 
preču atvieglojumu. Šis atvieglojums ir balstīts uz pieņēmumu, ka preču 
nogādāšana uz pircēja telpām ir uzskatāma par preču piegādi (tiek pieņemts, 
ka pircējam ir tiesības tās pārdot kā preču īpašniekam). Tātad, notiek tikai 
viena preču piegāde Kopienas teritorijā un preču iegāde Kopienas teritorijā. 
Nodoklis par preču iegādi tiek deklarēts, pirms īpašumtiesības juridiski 
pāriet uz pircēju. Šis calloff preču atvieglojums var tikt izmantots sekojošos 
gadījumos: 

- Preces ir paredzētas pircēja izmantošanai, vai nu pircēja paša 
uzņēmējdarbības nodrošināšanai, vai kā krājumi, kurus pircējs pārdod 
tālāk; 

- Preces ir domātas tikai viena pircēja lietošanai, jo gadījumā, ja preces 
būtu paredzētas diviem vai vairāk pircējiem, nebūtu iespējams noteikt, 
kuram ir jāaprēķina iegādes PVN; 

- Precēm ir jātiek nogādātām vai nu uz pircējam piederošajām telpām, 
vai uz pircēja nomātu noliktavu. Ja preces tiek nogādātas uz pārdevēja 
noliktavu, tad šādas preces uzskatāmas par konsignācijas precēm. 
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Preču iegādes no Kopienas teritorijas 
Līdz iestāšanās ES esam pievērsuši uzmanību preču piegādēm Kopienas 

teritorija, un tagad būtu nepieciešams iepazīties ar jaunu terminu, kas ir 
"preču iegādes no Kopienas teritorijas". Ar šo terminu saprot darījumus, 
kuros persona iegādājas preces no citas ES dalībvalsts personas. Tāpat kā 
preču piegāžu darījumos, arī šeit ir nepieciešams noteikt preču iegādes vietu. 
Direktīva paredz, ka gadījumos, ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no 
Vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, 
preču iegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču 
nosūtīšana vai transportēšana. 

Arī preču iegādes gadījumā ir jāaplūko dažādi nodokļa piemērošanas 
varianti: 

Ja apliekama persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās 
personas, tad tā aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli, piemērojot 
šim darījumam Latvijā noteikto PVN likmi. 

Ja neapliekama persona veic preču iegādi Kopienas teritorijā, tā nodokli 
neaprēķina un valsts budžetā nemaksā līdz reģistrācijas sliekšņa 
sasniegšanai. Latvijā šis reģistrācijas slieksnis ir noteikts 7000 LVL 
apmērā. 

Ja neapliekamā juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko 
darbību, ir sasniegusi minēto reģistrācijas slieksni, tad tā pēc reģistrācijas 
Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo 
personu reģistrā par preču iegādi Kopienas teritorijā aprēķina un maksā 
valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam Latvijā noteikto PVN 
likmi. 

Ja apliekamā persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās 
personas un šī persona pati vai trešā persona tās vārdā minētās preces 
uzstāda vai montē, tad nodokli valsts budžetā maksā preču saņēmējs. 
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Preces, kas apliekamas ar akcīzes nodokli 
Preču iegāde Kopienas teritorijā sevī ietver arī tādu preču iegādi, kurām 

piemērojams akcīzes nodoklis. Tādējādi, preces, kas apliekamas ar akcīzes 
nodokli, vienmēr arī PVN vajadzībām tiks apliktas ar nodokli valstī, uz kuru tās 
tiek nogādātas, t.i., kur to transportēšana beidzas. Šī norma gan neattiecas uz 
gadījumiem, kad privātpersonas iegādājas šādas preces savām vajadzībām un 
pašas transportē šīs preces. Šādos gadījumos PVN un akcīzes nodoklis tiek 
piemērots pēc tādām likmēm, kas noteiktas valstī, kur transports sākas. 

Kad ar akcīzes nodokli apliekamas preces tiek piegādātas apliekamām 
personām citā ES dalībvalstī, PVN tiek piemērots tāpat kā citām precēm, t.i., 
pārdevējs piemēro 0% PVN likmi un pircējs aprēķina pašapliekamo PVN. 

Jauni transportlīdzekli 
Par preču iegādēm Kopienas teritorijā visos gadījumos ir jāuzskata arī 

jaunu transportlīdzekļu iegādes. Tādējādi, PVN vienmēr ir maksājams pēc 
likmes, kas noteikta pircēja dalībvalstī. Šāda nosacījuma mērķis ir novērst 
iespējas izmantot dažādas PVN likmes, kas noteiktas ES dalībvalstīs. Tā, 
piemēram, ja šādi nosacījumi nebūtu noteikti 6. direktīvā un uz jaunu 
transportlīdzekļu piegādēm attiektos vispārīgie direktīvas nosacījumi, 
Dānijas privātpersonām būtu izdevīgi iegādāties transportlīdzekļus 
Luksemburgā, kur PVN likme ir 15% (Dānijā 25%). Tādējādi, privātpersona 
ietaupītu 10% no jaunā transportlīdzekļa vērtības un, visticamāk, jaunu 
transportlīdzekļu pārdevēji Dānijā būtu spiesti bankrotēt. Specifiskie PVN 
piemērošanas nosacījumi jaunu transportlīdzekļu piegādēm pilnībā novērš 
iespēju izmantot citā ES dalībvalstī noteiktās zemākās PVN likmes. 

Saskaņā ar Direktīvas 28.a(2)(a) pantu, par transportlīdzekli uzskatāms: 

a) sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kura motora tilpums ir lielāks 
par 48 kubikcentimetriem vai jauda lielāka par 7,2 kilovatiem; 

b) kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kas ir garāks par 7,5 metriem; 

c) gaisa kuģis, kura pacelšanās masa ir lielāka par 1550 kilogramiem; 

Saskaņā ar direktīvas 28.a(2)(b) pantu, sekojoši transportlīdzekļi ir 
uzskatāmi par jauniem: 

a) sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kurš ir lietots mazāk par 
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sešiem mēnešiem vai nav nobraucis vairāk par 6000 kilometriem; 

b) kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kurš ir lietots mazāk par trijiem 
mēnešiem vai nav nopeldējis vairāk par 100 stundām; 

<) gaisa kuģis, kurš ir lietots mazāk par trijiem mēnešiem vai nav nolidojis 
vairāk par 40 stundām. 

Tāpat kā ar akcīzes nodokli apliekamu preču gadījumā, jaunu 
transportlīdzekļu piegādēm apliekamām personām citā ES dalībvalstī 
piemērojamas vispārīgās direktīvas normas. Tātad, iegādājoties minētos 
jaunos transportlīdzekļus no citas ES dalībvalsts, pircējam vienmēr būs 
jārūpējas par PVN samaksu. Tas attiecas arī uz privātpersonām, taču 
jāatzīmē, ka katra ES dalībvalsts var noteikt specifiskus nosacījumus, kādā 
vindā šis PVN ir iekasējams. Kā piemēru tam, kā citas ES dalībvalstis piemēro 
ftos nosacījumus, aplūkosim Lielbritānijas nostāju jaunu transportlīdzekļu 
iegādes gadījumā. Lielbritānijas normatīvie akti nosaka sekojošo: 

Ja neapliekama persona iegādājas jaunu transportlīdzekli no citas 
ES dalībvalsts, šādu piegādi pārdevējs var aplikt ar 0% PVN (lai gan 
jāatzīst, ka praksē pārdevējs varētu sākotnēji piemērot šai piegādei 
savā ES dalībvalstī noteikto PVN likmi un atmaksāt samaksāto PVN pēc 
tam, kad tas saņem dokumentus, kas kalpo kā pierādījums, ka jaunais 
transportlīdzeklis ir izvests no pārdevēja valsts). 

Ja Lielbritānijā reģistrēts uzņēmums pārdod jaunu transportlīdzekli citas 
ES dalībvalsts neapliekamai personai, šī piegāde apliekama ar PVN 0% 
likmi, pie nosacījuma, ka pircējs vai tā pilnvarots pārstāvis izved šo jauno 
transportlīdzekli no Lielbritānijas 3 mēnešu laikā kopš pārdošanas brīža. 
Papildus, pircējam un pārdevējam ir jāaizpilda kopīga deklarācija, kas 
iesniedzama Lielbritānijas nodokļu inspekcijā. 

Būtu nepieciešams pieminēt, ka 6. direktīvas 28.a(4) pants nosaka, 
ka persona, kas veic jaunu transportlīdzekļu piegādes Kopienas teritorijā, 
vienmēr tiek uzskatīta par apliekamu personu, pat ja šādas piegādes netiek 
veiktas regulāri. Taču šīs personas tiesības atskaitīt priekšnodokli (t.i., kas 
samaksāts par jauna transportlīdzekļa iegādi, kurš tiks tālāk pārdots Kopienas 
teritorijā) ir ierobežotas sekojošā veidā: 

Tiesības atskaitīt priekšnodokli rodas tikai tajā brīdī, kad jauns 
transportlīdzeklis tiek pārdots tālāk (vispārējos gadījumos (6. direktīvas 
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17(1) pants) tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu rodas brīdī, kad 
nodoklis ir maksājams); un 

- Atskaitāmā priekšnodokļa summa nedrīkst pārsniegt PVN summu, 
kura būtu maksājama, pārdodot jaunu transportlīdzekli Kopienas 
ietvaros (pieņemot, ka šādai pārdošanai netiek piemērota 0% likme). 
Augstākminēto ierobežojumu mērķis ir novērst iespējamās krāpšanās ar 
PVN, ko varētu veikt privātpersonas. Tā, piemēram, privātpersonas varētu 
veikt krāpšanos: 

1) cenšoties atskaitīt priekšnodokli, iegādājoties jaunu transportlīdzekli, 
pamatojot priekšnodokļa atskaitīšanu ar nodomu nākotnē pārdot to 
citas ES dalībvalsts personai; vai, 

2) atskaitot priekšnodokli pilnā apmērā par iegādāto jauno 
transportlīdzekli, bet pārdodot šo transportlīdzekli citas ES dalībvalsts 
personai (parasti saistītai personai) par zemāku cenu, nekā šī jaunā 
transportlīdzekļa tirgus vērtība. 

Šīs krāpšanās iespējas tiek novērstas, ierobežojot priekšnodokļa 
atskaitīšanas iespējas. 
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VIENKĀRŠOŠANAS NOSACĪJUMI, KAS 
PIEMĒROJAMI DARĪJUMOS AR CITĀS 
VALSTĪS REĢISTRĒTIEM UZŅĒMUMIEM 

Turpinot tēmu par pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā - PVN) 
Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā - ES), šoreiz pievēršamies darījumiem 
starp trim un vairākām pusēm ES ietvaros un ārpus tās. Vienotā tirgus 
pamatprincips ir brīvas preču, pakalpojumu un darbaspēka kustības 
sekmēšana. Kā vienu no veidiem, kā šīs mērķis tiek sasniegts, varētu minēt 
muitas kontroles sistēmas atcelšanu, kas savukārt atstāj labvēlīgu ietekmi 
uz iekšējo tirdzniecību. Jāatzīst, ka no PVN viedokļa tomēr pastāv vairāki 
šķēršļi, ar ko jāsastopas uzņēmumiem, kuri veic piegādes klientiem citās 
dalībvalstīs. Piemēram, nepieciešamība pildīt administratīvas prasības 
kā Intrastat formas un European Saies List (Pārskats par preču piegādēm/ 
iegādēm ES), kā arī atsevišķos gadījumos nepieciešamība reģistrēties citās 
ES dalībvalstīs. Šie šķēršļi radās līdz ar ES nespēju vienoties par vienotu 
sistēmu, kas būtu balstīta uz izcelsmes principu (saskaņā ar šo principu, 
liek piemērota nodokļa likme, kas ir spēkā teritorijā, kurā ir reģistrējies 
preču piegādātājs, neatkarīgi no preču galamērķa) un ļautu uzņēmumiem 
saglabāt tikai vienu reģistrācijas vietu ES. Kā jau iespējams noprast no 
iepriekšējām sadaļām par preču un pakalpojumu piegādes vietas noteikšanu 
PVN vajadzībām, jebkurš darījums, kurš ietver vismaz divas puses, atsevišķos 
gadījumos varētu radīt nepieciešamību piegādātājam reģistrēties ES 
dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas. Ekonomiskā realitāte rāda, ka bieži 
vien darījumos tiek iesaistītas trīs un vairāk pušu un preces ne vienmēr tiek 
nosūtītas no pārdevēja noliktavas pircējam. Pastāv starpnieki, kas nodarbojas 
ar pārdevēja un pircēja atrašanu, kā arī pārdevēja noliktavas var būt izvietotas 
vairākās ES dalībvalstīs un ārpus ES. Ja šādos gadījumos tiktu piemērotas 
vispārīgās ES 6.direktīvas normas, tad lielai daļai darījumā iesaistīto pušu 
rastos nepieciešamība reģistrēties citā ES dalībvalstī. Kā jau noprotams, šāda 
reģistrēšanās nepieciešamība rada šķēršļus uzņēmējdarbībai un darījumiem 
starp dažādu ES dalībvalstu uzņēmumiem. Lai radītu labvēlīgākus apstākļus 
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uzņēmējdarbībai un atvieglotu trīspusējo darījumu norisi, tika ieviesti 
vienkāršošanas nosacījumi (Simplification provisions), kas atsevišķos 
gadījumos ļauj atsevišķām darījumā iesaistītām pusēm nereģistrēties citā 
ES dalībvalstī. 

Tā, piemēram, aplūkosim situāciju, kad Lielbritānijas uzņēmums 
noslēdz līgumu ar klientu Beļģijā par preču piegādi, taču preces tas pērk 
no Luksemburgas uzņēmuma un lūdz tam nosūtīt preces no Luksemburgas 
uz Beļģiju. Šajā gadījumā darījums ir trīsstūrveida un varētu radīt 
nepieciešamību Lielbritānijas uzņēmumam reģistrēties Luksemburgā vai 
Beļģijā. Praksē valsti, kurā Lielbritānijas uzņēmumam būtu jāreģistrējas, 
nosaka līguma noteikumi, un tieši tie noteikumi, kas nosaka preču piegādes 
kārtību. Piemēram, ja Luksemburgas piegādātājs pārdod preces uz EXW (t.i., 
pārdevējs piegādā preces, kad tās ir novietotas pircēja rīcībā pārdevēja telpās 
vai citā noradītā vietā, nenomuitojot tās eksportam un neiekraujot tās atsūtītā 
transportlīdzeklī) pamata, tad Lielbritānijas uzņēmumam būtu jāreģistrējas 
Luksemburgā, taču, ja preces tiktu pārdotas uz DDP (t.i., pārdevējs piegādā 
preces pircēja norādītajā galamērķa vietā, nemuitojot tās importam un 
neizkraujot tās no pienākušā transportlīdzekļa. Pārdevējs uzņemas visus 
izdevumus un riskus par preču nogādāšanu norādītajā galamērķa vietā, 
ieskaitot nodevas, kas jāmaksā par preču importēšanu) pamata, tad tam būtu 
jāreģistrējas Beļģijā. Turpmāk tekstā centīsimies fiziskas preču piegādes 
dēvēt par "preču nosūtīšanu", lai lasītājs nejauktu tās ar terminu "preču 
piegādes" 6.direktīvas izpratnē, kas ne vienmēr nozīmē fizisku preču kustību, 
bet gan PVN piemērošanas noteikšanas veidu. 

Jāatzīmē, ka šāda veida darījumi nav nekas jauns Latvijā. Šādos darījumos 
nodokļa iekasēšanu kontrolēja muitas procedūras. Taču līdz ar 2004. gada 
1. maiju situācija ir mainījusies, un līdz ar muitas kontroles atcelšanu 
jautājums par Latvijas PVN iekasēšanu trīsstūrveida darījumos kļūs aktuāls. 
Lai risinātu šo un citus līdzīgus jautājumus, ES tika izveidoti dažādi 
vienkāršošanas nosacījumi sekojošiem gadījumiem: 

• Trīsstūrveida darījumi; 

• Instalējamas preces; 

• Pakalpojumi, kas saistīti ar preču labošanu; un 

• Preču apstrāde. 
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Trīsstūrveida darījumi 
Centīsimies atspoguļot PVN piemērošanas noteikumus dažādiem 

trīsstūrveida darījumiem, kas ietver preču kustību starp ES dalībvalstīm, 
kfi arī vienkāršošanas nosacījumu piemērošanu. Trīsstūrveida darījumi jeb 
Triangulation ir termins, kas aplūko situāciju, kad trīs puses iesaistās ķēžu 
darījumā un tā vietā, lai preces fiziski ceļotu no vienas puses pie nākošā 
ķgdes posma dalībnieka, preces tiek nogādātas no pirmā ķēdes dalībnieka 
pie pēdējā ķēdes dalībnieka. Notiek tikai viena preču kustība, taču divas 
piegādes, pirmā - no piegādātāja uz starpnieku un otrā - no starpnieka uz 
jjalapatērētāju. 

Piemēram, Lielbritānijas uzņēmums saņem pieprasījumu no klienta 
Vācijā un nosūta tam preces, kuras Lielbritānijas uzņēmums iegādājās 
no piegādātāja Francijā. Preces netiek sūtītas uz Lielbritāniju, bet pēc 
Lielbritānijas uzņēmuma lūguma tieši nosūtītas no Francijas uz Vāciju. 
Noliek divi piegādes darījumi, taču preces ceļo tikai vienreiz no Francijas uz 
Vāciju. 

Jāuzsver, ka šeit notiek trīsstūrveida darījums, un katra iesaistītā puse 
piegādā preces savā vārdā. Taču dažos gadījumos darījumā ir iesaistītas trīs 
puses, kuras ne vienmēr iesaistās preču nosūtīšanā. Piemēram: 

Starpnieks izdod rēķinu piegādātāja vietā. Mātes uzņēmums dažreiz 
mēdz izsniegt rēķinu meitas uzņēmuma vārdā, taču mātes uzņēmums 
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neiesaistās preču nosūtīšanā. Tātad, šajā scenārijā starpnieks neiesaistās 
preču nosūtīšanā. Piegādātājs veic preču piegādi pircējam un piemēro 
0% PVN likmi šīm piegādēm. Starpnieks darbojas kā aģents, kas sameklē 
pircēju. Šajā gadījumā starpnieks sniedz pakalpojumu preču piegādātājam. 

Trisstūrveida darījumu vienkāršošana 
Lai novērstu nepieciešamību piegādātājam reģistrēties citā ES dalībvalstī, 

tika ieviesti vienkāršošanas nosacījumi, kas paredz, ka pircējam preču 
piegādes valstī ir jāuzskaita maksājamais PVN. Lai varētu piemērot šo 
nosacījumu, gan piegādātājam, gan arī klientam ir jābūt reģistrētiem PVN 
vajadzībām kādā no ES dalībvalstīm. Šos nosacījumus nevarēs piemērot 
gadījumos, kad preces nešķērso robežu un paliek tajā pašā ES dalībvalstī, 
kā arī gadījumā, kad abas darījumā iesaistītās puses ir reģistrētas PVN 
vajadzībām tajā ES dalībvalstī, no kuras preces tiek sūtītas, vai tajā valstī, uz 
kuru preces tiek sūtītas. 

Lai varētu piemērot vienkāršošanas nosacījumus, katra valsts nosaka 
virkni dokumentu, kas darījumā iesaistītajām pusēm ir jāsagatavo. 

Trīsstūrveida darījumu piemēri 
Zemāk aplūkosim sekojošus trīsstūrveida darījumu piemērus: 

• Trīs darījumā iesaistītās puses ir reģistrētas dažādās ES dalībvalstīs; 

• Divas no iesaistītajām pusēm ir reģistrētas vai nu preču izcelsmes, vai 
galamērķa ES dalībvalstī; 

• Preces tiek importētas ES vai eksportētas no ES; 

• Piegādātājs atrodas ārpus ES; 

• Darījumā ir iesaistītas vairāk kā trīs puses;. 

Piemēros pieņemam, ka noslēgtajos līgumos nav atrunāti citādi 
nosacījumi un katras valsts uzņēmums spēj uzrādīt tā PVN reģistrācijas 
numuru. 
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Darījumā iesaistītas trīs puses, 
kas reģistrētas dažādās ES dalībvalstīs 

Darījumos, kad puses ir reģistrētās dažādās ES dalībvalstīs, preces tiek 
pārvietotas no piegādātāja vienā ES dalībvalstī uz pircēju citā ES dalībvalstī, 
un starpnieks ir reģistrēts trešajā dalībvalstī. Piemēram: 

Lielbritānijas uzņēmums saņem pieprasījumu no klienta Vācijā un nosūta 
tam preces no sava piegādātāja Francijā. Kā redzams zīmējumā, notiek divas 
piegādes (t.i., starp Francijas uzņēmumu un Lielbritānijas uzņēmumu, kā ari 
starp Lielbritānijas uzņēmumu un Vācijas uzņēmumu). Taču notiek tikai 
viena preču nosūtīšana no Francijas un Vāciju. 
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Šaja gadījuma notiek sekojoši darījumi: 

- ar PVN 0% apliekama piegāde no Lielbritānijas uzņēmuma Francijas 
uzņēmumam; 

- preču iegāde, ko Francijas uzņēmums veic Vācijā (un Francijā); 

- preču piegāde no Francijas uzņēmuma Vācijas uzņēmumam Vācijā. 

Vienkāršošana 

Starpnieks (Francijas uzņēmums) iesniedz savu PVN reģistrācijas numuru 
Lielbritānijas piegādātājam, lai nodrošinātu iespēju piemērot 0% PVN likmi. 
Saskaņā ar vienkāršošanas nosacījumiem, Vācijas uzņēmums uzskaita Vācijā 
maksājamo PVN pēc pašaplikšanas principa (reverse-charge). Pieņemot, ka 
Francijas uzņēmumam nav citu apliekamu darījumu Lielbritānijā un Vācijā, 
tam nebūs jāreģistrējas ne Lielbritānijā, ne arī Vācijā. 

Minētajā gadījuma notiek sekojoši darījumi: 

- ar PVN 0% likmi apliekama piegāde no Francijas uzņēmuma Lielbritānijas 
uzņēmumam Francijā; 

- preču pirkums, ko Lielbritānijas uzņēmums veic Vācijā (un 
Lielbritānijā); 

- preču piegāde no Lielbritānijas uzņēmuma uz Vācijas uzņēmumu Vācijā. 

Vienkāršošana 

Starpnieks (Lielbritānijas uzņēmums) iesniedz savu PVN reģistrācijas 
numuru Francijas piegādātājam, lai būtu iespējams piemērot 0% PVN likmi. 
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Saskaņā ar vienkāršošanas noteikumiem, Vācijas uzņēmums uzskaita 
pašapliekamo PVN, kas maksājams Vācijā. Pieņemot, ka Lielbritānijas 
uzņēmumam nav citu apliekamu darījumu Francijā un Vācijā, tam nebūs 
jāreģistrējas ne Francijā, ne arī Vācijā. 

Minētajā gadījumā notiek sekojoši darījumi: 

ar PVN 0% likmi apliekama piegāde no Francijas uzņēmuma uz Vācijas 
uzņēmumu Francijā; 

preču pirkums Vācijas uzņēmumam Lielbritānijā (un Vācijā); 

- piegāde no Vācijas uzņēmuma Lielbritānijas uzņēmumam Lielbritānijā 

Vienkāršošana 

Starpnieks (Vācijas uzņēmums) iesniedz savu PVN reģistrācijas 
numuru Francijas piegādātājam, lai nodrošinātu iespēju piemērot 0% PVN 
likmi. Saskaņā ar vienkāršošanas nosacījumiem, Lielbritānijas uzņēmums 
uzskaita Lielbritānijā maksājamo pašapliekamo PVN. Pieņemot, ka Vācijas 
uzņēmumam nav citu apliekamu darījumu Lielbritānijā un Francijā, tam 
nebūsjāreģistrējas ne Lielbritānijā, ne arī Francijā. 

Divas darījuma iesaistītās puses, 
kas reģistrētas vienā ES dalībvalstī 

Ja divas darījumā iesaistītās puses ir reģistrējušās vienā un tajā pašā ES 
dalībvalstī, bet trešā puse ir reģistrēta citā ES dalībvalstī un preces tiek nosūtītas 
no vienas ES dalībvalsts uz otro ES dalībvalsti, nepieciešams piemērot parastās 
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preču piegādes normas. Darījuma iesaistītajām pusēm varētu būt nepieciešams 
reģistrēties PVN vajadzībām tajās ES dalībvalstīs, kurās notiek preču piegāde. 

Piemēram: 

Piegādātājs un starpnieks vai arī starpnieks un galapatērētājs ir reģistrēti 
PVN vajadzībām vienā ES dalībvalstī. Piegādes, kas notiek starp šīm divām 
pusēm, ir jāuzskata par iekšzemes piegādēm valstī, kur tie ir reģistrēti. Otrā 
piegāde būs uzskatāma par piegādi ES ietvaros. 

Minētajā gadījuma notiek sekojoši darījumi: 

- piegāde no Lielbritānijas uzņēmuma (1) Lielbritānijas uzņēmumam (2) 
notiek Lielbritānijā; 

- piegāde no Lielbritānijas uzņēmuma (2) Francijas uzņēmumam 
Lielbritānijā tiek uzskatīta par piegādi ES ietvaros un Francijas 
uzņēmumam tā jāuzskata par iegādi Francijā. 

Vienkāršošana 

Nav nepieciešams izmantot vienkāršošanas procedūru, jo nevienam no 
Lielbritānijas uzņēmumiem nav jāreģistrējas Francijā. Šajā piemērā redzama 
iekšzemes piegāde Lielbritānijā starp diviem Lielbritānijas uzņēmumiem, 
kā arī piegāde ES ietvaros, ko veic Lielbritānijas uzņēmums (2) Francijas 
uzņēmumam, kas savukārt veiks preču iegādi Francijā. 

(b) Preces tiek nosūtītas uz to ES dalībvalsti, kurā gan starpnieks, gan arī 
galapatērētājs ir reģistrēti 
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Minētajā gadījuma notiek sekojoši darījumi: 

- ar 0% PVN likmi apliekama piegāde ES iekšienē, ko veic Lielbritānijas 
uzņēmums Francijas uzņēmumam (1) Lielbritānijā; 

- iegāde no Francijas uzņēmuma viedokļa Francijā; 

- piegāde no Francijas uzņēmuma (1) Francijas uzņēmumam (2) notiek 
Francijā un apliekama ar Francijas PVN. 

Vienkāršošana 

Nav nepieciešams izmantot vienkāršošanas nosacījumu, jo ne Francijas 
uzņēmumam (1), ne arī Francijas uzņēmumam (2) nav nepieciešamības 
reģistrēties Lielbritānijā. Notiek piegāde ES ietvaros no Lielbritānijas 
uzņēmuma Francijas uzņēmumam (1), kas iegādājas preces Francijā, un 
tālākā piegāde Francijas ietvaros starp diviem Francijas uzņēmumiem. 

(c) Preces paliek tajā ES dalībvalstī, kur piegādātājs un galapatērētājs ir 
reģistrēti PVN vajadzībām 

Papildus scenārijs varētu būt tāds, kad piegādātājs un gala patērētājs ir 
reģistrēti vienā ES dalībvalstī un piegādātās preces paliek šajā ES dalībvalstī. 
Šajā gadījumā abas piegādes (starp piegādātāju un starpnieku, kā arī starp 
gala patērētāju un starpnieku) notiek tajā ES dalībvalstī, kur preces atrodas. 
Starpniekam varētu rasties nepieciešamība reģistrēties PVN vajadzībām šajā 
ES dalībvalstī. Vienkāršošanas nosacījumus ar mērķi apiet šo reģistrācijas 
nepieciešamību nav iespējams piemērot, jo preces netiek izvestas no 
Lielbritānijas. 
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Gadījuma, ja preces netiek izvestas no Lielbritānijas, notiek sekojošas 
piegādes PVN izpratnē: 

- piegāde no Lielbritānijas uzņēmuma (1) Francijas uzņēmumam 
Lielbritānijā; 

- piegāde no Francijas uzņēmuma Lielbritānijas uzņēmumam (2) arī 
Lielbritānijā; 

- abas piegādes apliekamas ar PVN Lielbritānijā. Francijas uzņēmumam ir 
jāreģistrējas PVN vajadzībām Lielbritānijā. 

Vienkāršošana netiek atļauta, jo nenotiek preču kustība ES ietvaros. 

Preces, kas tiek eksportētas uz valstīm ārpus ES 

Sekojošais piemērs aplūko gadījumus, kad galapatērētājs atrodas ārpus 
ES un piegādātājs un starpnieks atrodas dažādās ES dalībvalstīs. 

Šajā gadījuma preces netiek vestas no vienas ES dalībvalsts uz citu. 
Iespējamie scenāriji ir sekojoši: 
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I) Piegāde no Lielbritānijas uzņēmuma Lielbritānijā; ar 0% PVN apliekams 
eksports ko veic Francijas uzņēmums no Lielbritānijas, vai 

') ar 0% PVN apliekams preču eksports no Lielbritānijas uzņēmuma 
Francijas uzņēmumam ASV. 

Vienkāršošana 

Vienkāršošanu nav iespējams piemērot, jo notiek preču eksports 
no Lielbritānijas ārpus ES. Francijas uzņēmumam būs jāreģistrējas 
Lielbritānijā, ja tiek veikts ar 0% likmi apliekams eksports. Ja puses vienojas, 
ka Lielbritānijas uzņēmums veiks eksportu, Francijas uzņēmumam nebūs 
jāreģistrējas Lielbritānijā. 

Preces, kas tiek importētas no ārpus ES valstīm 
Gadījumos, ja preces tiek importētas ES, PVN piemērošana būs atkarīga 

no līguma noteikumiem starp pusēm, un tieši no tā, kura puse veic preču 
importu. 

Zemākminētajā piemērā piegādātājs atrodas ārpus ES, un preces 
tiek importētas ES, taču starpnieks un galapatērētājs atrodas dažādās 
dalībvalstīs. 

Pastāv vairāki iespējamie scenāriji. 

1) Ja ASV uzņēmums importē preces Francijā, tad piegāde no ASV uzņēmuma 
Lielbritānijas uzņēmumam varētu tikt uzskatīta kā notikusi Francijā, 
un piegāde no Lielbritānijas uzņēmuma Francijas uzņēmumam arī notiek 
Francijā; 
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2) Ja Lielbritānijas uzņēmums importē preces Francijā, tad notiek piegāde 
no ASV uzņēmuma Lielbritānijas uzņēmumam ārpus ES; piegāde no 
Lielbritānijas uzņēmuma Francijas uzņēmumam varētu tikt uzskatīta kā 
notikusi Francijā; 

3) Ja Francijas uzņēmums importēs preces Francijā, tad piegāde no ASV 
uzņēmuma Lielbritānijas uzņēmumam, kā arī no Lielbritānijas uzņēmuma 
Francijas uzņēmumam notiek ārpus ES. 

Vienkāršošana 

Vienkāršošana nav piemērojama, un jāreģistrējas tai pusei, kas importē 
preces Francijā. Tātad, iepriekšminētajos scenārijos sekojošām pusēm ir 
jāveic reģistrācija: 

1) ASV uzņēmumam un Lielbritānijas uzņēmumam jāreģistrējas Francijā; 

2) Lielbritānijas uzņēmumam jāreģistrējas Francijā; 

3) Ne ASV uzņēmumam, ne arī Lielbritānijas uzņēmumam nav jāreģistrējas 
Francijā, jo to piegādes notiek ārpus ES. 

Starpnieks atrodas ārpus ES 

Šī sadaļa apskata gadījumus, kad, lai gan piegādātājs un galapatērētājs 
atrodas ES, starpnieks atrodas ārpus ES. 

ASV uzņēmums veic preču piegādi Francijas uzņēmumam vai nu 
Lielbritānija, vai Francijā. ASV uzņēmumam ir jābūt reģistrētam vienā no 
sim ES dalībvalstīm (ja ASV uzņēmums nereģistrējas PVN vajadzībām ES tad 
Lielbritānijas uzņēmumam jāpiemēro PVN saskaņā ar Lielbritānijā noteikto 
likmi preču piegādēm). Tātad, iespējami sekojoši scenāriji: 
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1) ASV uzņēmums piegādā preces Francijas uzņēmumam Lielbritānijā. 
Šajā gadījumā notiek iekšzemes piegāde no Lielbritānijas uzņēmuma 
ASV uzņēmumam Lielbritānijā, ar 0% likmi apliekama piegāde no ASV 
uzņēmuma Francijas uzņēmumam Lielbritānijā un preču iegāde, ko veic 
Francijas uzņēmums Francijā; 

2) ASV uzņēmums piegādā preces Francijas uzņēmumam Francijā. Šajā 
gadījumā notiek ar 0% likmi apliekama piegāde, ko veic ASV uzņēmums 
Lielbritānijā, preču iegāde, ko veic ASV uzņēmums Francijā, un iekšzemes 
piegāde no ASV uzņēmuma Francijas uzņēmumam Francijā. 

Vienkāršošana 

Ja ASV uzņēmums ir reģistrēts ES dalībvalstī, kura nav ne Lielbritānija, 
ne arī Francija, vienkāršota procedūra varētu tikt izmantota, lai izvairītos no 
reģistrēšanās citā dalībvalstī. 

Ķēžu darījumi 
"Ķēžu darījums" ir termins, kas tiek lietots, runājot par darījumiem, 

kuros ir iesaistītas vairāk kā trīs puses un kur preces tiek nosūtītas tieši 
no piegādātāja vienā ES dalībvalstī galapatērētājam citā ES dalībvalstī. 
Starpniekiem ir jāreģistrējas vai nu ES dalībvalstī, no kuras preces tiek 
izvestas, vai tajā dalībvalstī, uz kuru preces tiek vestas. Šī norma balstās 
uz direktīvas 8. pantu, kas nosaka, ka preču piegādes vieta var tikt noteikta 
pēc preču atrašanās vietas brīdī, kad tās tiek piegādātas, un tas nozīmē, 
ka tirgotājs var veikt preču piegādi valstī, kurā tam nav fiziskas atrašanās 
vietas. 

Ķēžu darījuma piemērs varētu būt sekojošs: Beļģijas uzņēmums pasūta 
preces no Lielbritānijas uzņēmuma (2), kas savukārt pasūta šīs preces no 
Lielbritānijas uzņēmuma (1), prasot, lai preces tiktu nosūtītas uz Beļģiju. 
Lielbritānijas uzņēmums (1) lūdz tā piegādātājam Francijā piegādāt preces 
uz Beļģiju un iesniedz šim Francijas piegādātājam savu PVN reģistrācijas 
numuru Lielbritānijā. Tas varētu tikt ilustrēts sekojoši: 
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Šajā gadījumā notiek trīs preču piegādes, taču tikai viena piegāde ES 
ietvaros. Francijas uzņēmums piegādā preces Lielbritānijas uzņēmumam (1) 
Lielbritānijas uzņēmums (1) piegādā preces Lielbritānijas uzņēmumam, (2), 
un Lielbritānijas uzņēmums (2) piegādā preces Beļģijas uzņēmumam. 

Francijas uzņēmums varēs piemērot 0% likmi precēm, jo tā rīcībā būs 
Lielbritānijas uzņēmuma (1) PVN reģistrācijas numurs. Lielbritānijas 
uzņēmums veiks preču iegādi Beļģijā, jo tur beidzas preču transportēšana. 
Lielbritānijas uzņēmuma (1) piegāde Lielbritānijas uzņēmumam (2), kā arī 
Lielbritānijas uzņēmuma (2) piegāde Beļģijas uzņēmumam notiks Beļģijā Qo 
tur atrodas piegādātās preces) un preces būs apliekamas ar Beļģijas PVN. 
Lielbritānijas uzņēmumam (1) un Lielbritānijas uzņēmumam (2) abiem būs 
jāreģistrējas PVN vajadzībām Beļģijā. 

Vienkāršošana 

Šobrīd ES dalībvalstis nav spējušas vienoties par vienkāršotām procedūrām 
ķēžu darījumiem, kas notiek starp trijām vai vairāk pusēm. Taču ir iespējams 
izmantot trīsstūrveida darījumu vienkāršošanas procedūras, ja ķēdi 
iespējams sadalīt tādā veidā, ka tā sevī iekļauj trīsstūrveida darījumu (t.i., ja 
preces tiek piegādātas tieši no piegādātāja vienā ES dalībvalstī patērētājam 
citā ES dalībvalstī un starpnieks ir reģistrēts trešajā ES dalībvalstī). 

Augstākminētajā piemērā vienkāršošana būtu iespējama tikai tādā 
gadījumā, ja Lielbritānijas uzņēmums (1) būtu reģistrēts Francijā vai 
Beļģijā. 
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Preces tiek nosūtītas tieši no Francijas uzņēmuma Beļģijas 

Utņēmumam. 
Francijas uzņēmums veic iekšzemes preču piegādi Lielbritānijas 

Uzņēmumam (1) Francijā. Lielbritānijas uzņēmumam (1) būs jāreģistrējas 
l'VN vajadzībām Francijā, atskaitīt Francijas uzņēmumam samaksāto PVN 
ka priekšnodokli, kā arī lai tas varētu veikt preču piegādes Lielbritānijas 
uzņēmumam (2). Lielbritānijas uzņēmums (1), Lielbritānijas uzņēmums 
(2) un Beļģijas uzņēmums tad varētu izmantot trīsstūrveida darījumu 
vienkāršošanu, un Beļģijas uzņēmums varēs uzskaitīt PVN, kas maksājams 
Beļģijā. Šāda struktūra ļauj Lielbritānijas uzņēmumam (2) izvairīties no 
reģistrācijas Francijā vai Beļģijā. 

Preces tiek nosūtītas tieši no Francijas uzņēmuma Beļģijas 

uzņēmumam. 
Šajā piemērā, pieņemot, ka, ja Lielbritānijas uzņēmums (2) ir reģistrējies 
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PVN vajadzībām Beļģijā, tad Francijas uzņēmums, Lielbritānijas uzņēmums 
(1) un Lielbritānijas uzņēmums (2) var izmantot trīsstūrveida darījumu 
vienkāršošanu. Lielbritānijas uzņēmums (2) uzskaitīs PVN, kas maksājams 
Beļģijā, un veiks iekšzemes piegādi Beļģijas uzņēmumam Beļģijā. Tas 
novērsīs nepieciešamību Lielbritānijas uzņēmumam (1) reģistrēties Francijā 
vai Beļģijā. 

Atšķirības vienkāršošanas 
nosacījumu piemērošanā 

Jāatzīst, ka vienkāršošanas nosacījumi ir sarežģīti un var atšķirties 
dažādās ES dalībvalstīs. Atšķirības galvenokārt rodas no tā, ka valstīm 
ir tiesības pašām noteikt nepieciešamos dokumentus un piegādes 
nosacījumus, lai vienkāršošanas nosacījumi varētu tikt piemēroti. Tāpat 
arī ES dalībvalstis šos nosacījumus savos nacionālajos normatīvajos aktos ir 
ieviesušas ar dažādām būtiskām atšķirībām, kā arī šo normu interpretācija 
bieži vien atšķiras. Līdz ar to, pirms sākam piemērot Latvijas normatīvajos 
aktos paredzētās normas, nepieciešams izpētīt arī to valstu normatīvos aktus, 
ar kurām paredzama sadarbība, lai pārliecinātos par vienotu izpratni šajā 
jautājumā un novērstu iespējamās nesaskaņas ar citu valstu un Latvijas 
nodokļu inspektoriem nākotnē. 
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PREČU PIEGĀDE ATTĀLUMĀ KOPIENAS 
TERITORIJĀ 

Šajā sadaļā pievērsīsimies preču piegādēm attālumā Kopienas teritorijā. 
Preču piegāde attālumā Kopienas teritorijā notiek, kad vienas ES dalībvalsts 
apliekamā persona pārdod un nogādā preces neapliekamām personām citā 
ES dalībvalstī. Šajā gadījumā ar terminu "neapliekama persona" jāsaprot 
privātpersonas, valsts iestādes un uzņēmumi, kas nav reģistrēti kā PVN 
maksātāji vai nu tādēļ, ka to apgrozījums vēl nav sasniedzis reģistrēšanās 
limitu, vai to darījumi nav apliekami. Šajā sadaļā aplūkosim jautājumus 
par patērētāju aizsardzību un pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā 
- PVN) piemērošanu šiem darījumiem. Aplūkojot tēmu par preču piegādēm 
attālumā Kopienas teritorijā, nepieciešams izpētīt divas direktīvas, kuras 
ir uzskatāmas par būtiskākajām šajā jomā, - Direktīvu Nr. 77/338/EC jeb 6. 
direktīvu, kas nosaka PVN piemērošanu, un Direktīvu Nr. 97/7/EC jeb Preču 
Piegāžu Attālumā Kopienas Teritorijā Direktīvu, kura regulē patērētāju 
aizsardzību. 

Latvijā noteiktais preču piegāžu attālumā Kopienas teritorijā limits ir 
24000 LVL. Citu valstu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču piegādēm 
attālumā Kopienas teritorijā, tiek uzlikts par pienākumu 30 dienu laikā pēc 
šī limita sasniegšanas reģistrēties Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN 
apliekamo personu reģistrā. 

Vispārējās PVN normas 
Vispārējās direktīvas normas nosaka, ka precēm, kas tiek piegādātas 

uzņēmumiem, kuri ir reģistrējušies kā PVN maksātāji, piegādātājs 
piemēro 0% PVN likmi savā valstī un preču saņēmējs aprēķina PVN pēc 
tā valstī noteiktās PVN likmes par preču iegādēm no citas Es dalībvalsts. 
Turpretim precēm, kuras tiek piegādātas citu dalībvalstu privātpersonām 
un uzņēmumiem, kuri nav reģistrējušies kā PVN maksātāji, jāpiemēro 
piegādātāja valstī noteiktā PVN likme. Specifiskās, uz preču piegādēm 
attālumā Kopienas teritorijā vērstās direktīvas normas nosaka, ka gadījumā, 
ja pārdošanas apjomi pārsniedz attiecīgajā valstī noteikto reģistrēšanās 
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limitu, tad jāpiemēro attiecīgajā ES dalībvalstī noteiktā PVN likme un 
piegādātāja uzņēmumam ir jāreģistrējas attiecīgajā ES dalībvalstī, un 
jāpiemēro šīs dalībvalsts PVN visam turpmākajam pārdošanas apjomam. 
Dažas ES dalībvalstis var pieprasīt, lai tiek nolīgts nodokļu pārstāvis šajā 
valstī. 

Sākot no 1993. gada 1. janvāra, ES dalībvalstīm bija jāievieš reģistrēšanās 
limits, kuru sasniedzot vienas ES dalībvalsts preču piegādātājam, kurš veic 
preču piegādes citas ES dalībvalsts privātpersonām un uzņēmumiem, kuri 
nav reģistrējušies kā PVN maksātāji, būtu jāreģistrējas kā šīs pirmās ES 
dalībvalsts PVN maksātājam un jāpiemēro šajā dalībvalstī noteiktā PVN likme 
konkrētajām precēm. Šis reģistrēšanās limits ir noteikts vai nu 35000 eiro, 
vai 100000 eiro apmērā. Katra dalībvalsts pati drīkst izvēlēties, kuru no šiem 
reģistrēšanās limitiem piemērot. Šobrīd esošās ES dalībvalstis ir izvēlējušās 
sekojošus limitus preču piegādēm attālumā Kopienas teritorijā: 

Valsts Limits nacionālajā valūtā* 
Beļģija 1500000 
Dānija 280000 
Francija 700000 
Vācija 200000 
Grieķija 8200000 
Īrija 27000 
Itālija 54000000 
Luksemburga 4200000 
Nīderlande 230000 
Portugāle 6300000 
Spānija 4544300 
Apvienotā Karaliste 70000 
Austrija 1400000 
Somija 200000 
Zviedrija 320000 

* limiti ir noteikti valstu nacionālajās valūtas pirms eiro ieviešanas 

Gadījumā, ja pārdevējs piegādātu preces citas ES dalībvalsts PVN 
maksātājam un šis PVN maksātājs būtu iesniedzis pārdevējam tā PVN 
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reģistrācijas numuru, pārdevējs varētu nepiemērot PVN šai preču piegādei. 
Papildus pārdevēja rīcībā vajadzētu būt pierādījumiem par to, ka preces ir 
izvestas no pārdevēja dalībvalsts. Gadījumā, ja pārdevējs nesaņem pircēja 
PVN reģistrācijas numuru, ir jāpiemēro pārdevēja dalībvalstī noteiktā PVN 
likme. Šo preču pārdošana uzskatāma par preču piegādi attālumā Kopienas 
teritorijā, un pārdevējam ir jāpieskaita šīs preces jau esošajiem attiecīgajā 
dalībvalstī veiktajiem preču piegāžu attālumā Kopienas teritorijā apjomiem 
ar mērķi noteikt pareizo reģistrēšanās brīdi. 

Kas tad īsti jāsaprot ar terminu "preču piegāde attālumā Kopienas 
teritorijā"? Preču piegāde attālumā Kopienas teritorijā notiek tad, ja vienas ES 
dalībvalsts apliekama persona pārdod un piegādā preces citas ES dalībvalsts 
personai, kura nav reģistrējusies kā PVN maksātājs. Šos pircējus parasti sauc 
par neapliekamām personām, un tie varētu būt privātpersonas, labdarības 
organizācijas, valsts iestādes, kā arī uzņēmumi, kuri nav reģistrējušies PVN 
vajadzībām tādēļ, ka to apliekamo darījumu vērtība nesasniedz konkrētajā 
ES dalībvalstī noteikto reģistrēšanās limitu vai tie veic tikai neapliekamus 
darījumus. Visplašāk pazīstamais preču piegāžu attālumā Kopienas 
teritorijā veids ir pārdošana pēc katalogiem, kad pircējs no kataloga izvēlas 
sevi interesējošās preces un tās tiek piegādātas pa pastu. Latvijā pašlaik 
pazīstamākie ir Hobby-Hall un Antilla. 

PVN preču piegādēm attālumā Kopienas teritorijā piemērojams sekojošā 
veidā. Ja pārdevējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs kādā ES dalībvalstī 
(parasti valstī, no kuras preces tiek nosūtītas) un veic preču piegādes 
pircējiem uz citu ES dalībvalsti (valsts, uz kuru preces tiek nosūtītas), tam 
ir jāpiemēro savas valsts PVN likme līdz brīdim, kad preču piegāžu attālumā 
Kopienas teritorijā apjoms uz šo konkrēto ES dalībvalsti pārsniedz tajā 
noteikto reģistrēšanās limitu. Kad reģistrēšanās limits tiek pārsniegts, 
pārdevējam ir obligāti jāreģistrējas tajā ES dalībvalstī, uz kuru preces tiek 
piegādātas, un jāpiemēro šīs valsts noteiktā PVN likme konkrētajām precēm. 
Galvenais iemesls citas PVN likmes piemērošanai ir tāds, ka, saskaņā ar 6. 
direktīvu, pēc reģistrēšanās limita sasniegšanas mainās preču piegādes 
vieta no to nosūtīšanas valsts uz valsti, uz kuru preces tiek nosūtītas. Jāņem 
vērā, ka pārdevējam, kurš piegādā preces uz vairākām ES dalībvalstīm, ir 
nepieciešams reģistrēties katrā no šīm valstīm, tikko kā tiek sasniegts 
attiecīgās valsts noteiktais reģistrācijas limits. 
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Pēc tam, kad pārdevējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs valstī, uz kuru tas 
nosūta preces, tam piemērojami visi attiecīgajā valstī noteiktie pienākumi 
PVN reģistrētiem uzņēmumiem. Tātad, tam nepieciešams sagatavot un 
iesniegt PVN deklarācijas, izsniegt PVN rēķinus visiem pircējiem un piemērot 
PVN visiem citiem darījumiem, kuri tiek veikti konkrētajā ES dalībvalstī, 
neatkarīgi no tā, vai ir sasniegts kāds no citiem darījumiem noteiktajiem 
reģistrēšanās limitiem. 

Patērētāju aizsardzība 
1997. gada 20. maijā apstiprinātās direktīvas Nr. 9777/EC jeb Preču Piegāžu 

Attālumā Kopienas Teritorijā mērķis ir aizstāvēt patērētāju, kuri iegādājas 
preces pa telefonu, pastu, ar Interneta palīdzību vai ar televīzijas palīdzību, 
tiesības. Patērētāju tiesību aizsardzība sevī ietver: 

• Patērētāju tiesības saņemt skaidru informāciju par precēm un 
pakalpojumiem, pirms viņi nolemj tās iegādāties; 

• Minētās informācijas apstiprinājumu rakstiskā formā; 

• Tā saucamo "atdzišanas" periodu, kas ilgst septiņas dienas, kuru laikā 
pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu; 

• Aizsardzību pret kredītkaršu krāpšanos. 

Direktīva attiecas gan uz precēm, gan arī uz pakalpojumiem gadījumos, 
kad vienošanās starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgta, abām pusēm 
netiekoties. Direktīvas mērķis ir nodrošināt minimālu, iepriekš saskaņotu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Tā saucamā atdzišanas perioda mērķis 
ir dot iespēju pircējam novērtēt tam piedāvātās preces un pakalpojumus, 
tāpat kā viņi to darītu, iegādājoties šīs preces veikalā. Šī perioda laikā 
pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu un saņemtās preces atdot 
atpakaļ pārdevējam. Pircējam ir pienākums rūpēties par precēm, pirms tās 
tiek atdotas atpakaļ pārdevējam. 

Preču piegāžu attālumā Kopienas teritorijā līgums tiek definēts sekojoši: 
"jebkurš līgums par precēm vai pakalpojumiem, kas noslēgts starp pārdevēju 
un pircēju, saskaņā ar organizētu preču piegāžu attālumā Kopienas 
teritorijā vai pakalpojumu sniegšanas shēmu, kuru uztur pārdevējs, kas 
šī līguma vajadzībām izmanto tikai un vienīgi vienu vai vairākus attāluma 
komunikācijas veidus, līdz pat brīdim, kad minētais līgums tiek noslēgts". 
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Šajā gadījumā līgums ne vienmēr nozīmē abu pušu parakstītu līgumu. Par 
līguma noslēgšanu var uzskatīt arī pasūtītāja aizpildītu, no avīzes izgrieztu 
kuponu, vienošanos telefona sarunas laikā vai pasūtījumu ar interneta 
lappuses palīdzību. 

Kuri uzņēmumi tad īsti atbilst preču piegādātāju attālumā Kopienas 
teritorijā aprakstam? Centīsimies sīkāk aplūkot augstākminēto definīciju un 
no tās izrietošās sekas. 

Organizēta preču piegāžu attālumā Kopienas 
teritorijā vai pakalpojumu sniegšanas shēma 
Direktīva attiecas tikai uz līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar organizētu 

preču piegāžu attālumā Kopienas teritorijā vai pakalpojumu sniegšanas 
shēmām, tādējādi, visticamāk, tā neattiecas uz uzņēmumiem, kuri: 

a) parasti neveic pārdošanu pircējiem pēc vēstules, telefona zvana, faksimila 
vai elektroniskā pasta saņemšanas un 

b) neuztur interaktīvu interneta iepirkšanās lapu. 

Ja, piemēram, uzņēmums parasti neveic preču piegādi attālumā Kopienas 
teritorijā, taču izņēmuma kārtā piekrīt to darīt, atsaucoties uz vienreizēju 
pieprasījumu, tad uz šo uzņēmumu Preču Piegāžu Attālumā Kopienas 
Teritorijā Direktīva neattiecas. Taču, ja uzņēmums regulāri saņem šādus 
"vienreizējus" pieprasījumus un uzņēmējdarbība ir organizēta tādā veidā, 
lai tā spētu apmierināt šādus pieprasījumus (piemēram, ir izveidota sistēma 
pasta pasūtījumu formu apkopošanai), tad tam būs jādarbojas saskaņā ar šo 
direktīvu. 

Viena vai vairāku attāluma 
komunikāciju veidu izmantošana 
Tas nozīmē, ka līdz brīdim, kad pircējs veic pasūtījumu, nav noticis 

personīgs kontakts starp pircēju un pārdevēju. Iespējams, ka tiek izmantoti 
viens vai vairāki attāluma komunikācijas veidi. Piemēram, televīzijā vai 
avīzēs pārraidītā reklāmā varētu parādīties interneta adrese vai telefona 
numurs, kas ļauj pircējam veikt pasūtījumu. Citi attāluma komunikāciju veidi 
varētu būt sekojoši: 
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- elektroniskais pasts; 
- pasts (katalogi, vēstules u.c); 
- telefons; 
- faksimils; 
- drukāta reklāma ar pasūtījuma formu; 
- radio; 
- televīzija. 

Tādējādi, direktīva attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas pārdod preces 
vai pakalpojumus pircējiem internetā, ar televīzijas, radio, avīžu un žurnālu 
palīdzību. 

Gadījumi, kad 6. direktīva nav piemērojama 
Direktīva neattiecas uz līgumu, kas: 

• Attiecas uz finanšu pakalpojumiem, kuri ietver arī sekojošus 
pakalpojumus: 
- Investīciju pakalpojumi; 
- Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumi; 
- Banku pakalpojumi; 
- Pakalpojumi, kas saistīti ar fjūčeru vai akciju opciju pārdošanu un 
pirkšanu. 

• Ir noslēgts ar telekomunikāciju operatoriem, izmantojot publiskos 
telefona aparātus. 

• Ir noslēgts saistībā ar nekustamā īpašuma būvniecību un pārdošanu, vai 
attiecas uz citām tiesībām uz nekustamo īpašumu, izņemot nekustamā 
īpašuma nomu. 

• Attiecas uz precēm, kas tiek iegādātas no automātiem, t.i., atspirdzinošie 
dzērieni, saldumi, vilcienu un autobusu biļetes, kuras var iegādāties no 
automāta. 

• Ir noslēgts izsolē. 

Līdz šim esam aplūkojuši direktīvu no pārdevēja viedokļa. Taču rodas 
jautājums: kādā veidā šī Direktīva ietekmē pircējus? Zemāk centīsimies 
rast atbildi uz šo jautājumu un aplūkot, tieši kā tiek nodrošināta pircēju 
aizsardzība un kādi ir pircēju pienākumi. 
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Informācija 
Atšķirībā no pārdošanas veida, kad pircējam tiek dota iespēja ieiet 

veikalā, aplūkot preces un atdot atkaļ veikalam nekvalitatīvās preces, preču 
piegāžu attālumā Kopienas teritorijā gadījumā šādas iespējas pircējam ne 
vienmēr tiek piedāvātas. Pircēji nereti sastopas ar problēmām, cenšoties 
noskaidrot pārdevēja identitāti un atrašanās vietu, jo ļoti bieži atsauksmēm 
un problēmu risināšanai tiek norādīta elektroniskā pasta adrese. Direktīva 
risina šo problēmu, uzliekot pārdevējiem par pienākumu sniegt pietiekamu 
informāciju pircējam. Direktīva arī paredz pircējiem tiesības atdot atpakaļ 
preces, kas iegādātas internetā, un saņemt atpakaļ samaksāto naudu. 
Pārdevējiem saskaņā ar direktīvu tiek uzlikts par pienākumu savlaicīgi, 
pirms līguma noslēgšanas, sniegt pircējam pietiekamu informāciju, lai tas 
spētu pieņemt informētu spriedumu par to, vai iegādāties piedāvātās preces, 
vai nē. 

Pārdevējam ir jāsniedz skaidra un saprotama informācija, lai dotu iespēju 
pircējam izvērtēt, vai iegādāties šo preci, vai nē. Šī informācija ir sekojoša: 

• Pārdevēja nosaukums un, ja samaksa veicama avansa veidā, tā pasta 
adrese 

• Preču un pakalpojumu apraksts 

• Cena, kas sevī iekļauj visus nodokļus 

• Piegādes izmaksas 

• Samaksas nosacījumi 

• Piegādes nosacījumi un datums 

• Tiesības atcelt pasūtījumu 

• Cik ilgi piedāvājums vai cena paliek spēkā 

Līgums nevar tikt uzskatīts par noslēgtu, ja šī informācija nav 
sniegta pircējam. Pircējs savlaicīgi, pirms līguma noslēgšanas, ir jāinformē 
par sniegtās informācijas un līguma mērķi. Nepieciešams izskaidrot pircējam 
to, ka viņi iesaistās saistošās līgumattiecībās. 

Gadījumā, ja preču pārdošana tiek veikta pa telefonu, zvanītājam ir 
skaidri jānosauc uzņēmums, kuru tas pārstāv, un šī zvana mērķis, pirms 
tiek uzsākta detalizētāka saruna. Pēc pasūtījuma saņemšanas pārdevējam ir 
jānosūta pircējam augstākuzskaitītā informācija rakstiskā veidā pa faksimilu 
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vai elektronisko pastu, izņemot gadījumus, kad šī informācija pircējam 
jau ir pieejama, t.i., iepriekš nosūtīts katalogs vai reklāma. Pārdevējam šī 
informācija ir jānogādā pircējam, vēlākais, brīdī, kad tiek piegādātas preces. 
Pakalpojumu gadījumā šī informācija jānogādā pircējam pirms pakalpojuma 
sniegšanas uzsākšanas. Ja tiek sniegti pakalpojumi bez noteikta pabeigšanas 
datuma vai tādi, kuri tiek sniegti ilgākā laika periodā nekā viens gads 
(piemēram, mobilie telefoni, satelīta vai kabeļtelevīzija, gāzes vai elektrības 
piegāde), papildus nepieciešams nosūtīt informāciju par to, kad un kā pircējs 
var lauzt līgumu. 

Apstiprinājumi 
Papildus informācijai, kas sniedzama pircējam pirms līguma noslēgšanas, 

pārdevējam ir jānosūta pircējam rakstisks šīs informācijas apstiprinājums. Ja 
pārdevējs šo apstiprinājumu nav nosūtījis pircējam, tad abu vienošanās netiek 
uzskatīta par saistošu. Rakstisku apstiprinājumu iespējams nosūtīt pa pastu, 
elektronisko pastu vai faksimilu. Līdzīgi kā iepriekš minēts, apstiprinājumā 
ir jāiekļauj informācija par līguma laušanas tiesībām, pārdevēja atrašanās 
vietu, kur pircējs var griezties sūdzību gadījumā, piedāvātie pakalpojumi 
un garantijas, kā arī tādu līgumu laušanas iespējas, kuri ir noslēgti uz 
nenoteiktu laika periodu vai uz periodu, ilgāku kā viens gads. Praksē tas 
nozīmē, ka pārdevējiem ir jānosūta šī informācija pircējiem pēc pasūtījumu 
saņemšanas, vēlākais, brīdī, kad tiek piegādātas preces. 

"Atdzišanas" periods: pircēja tiesības 
vienpusēji lauzt līgumu 
Iespējams, ka pārdevējus visvairāk ietekmē tieši šīs direktīvā noteiktās 

pircēja tiesības vienpusēji lauzt līgumu "atdzišanas" perioda laikā. Ar dažiem 
izņēmumiem, kurus aplūkosim zemāk, pircējam tiek piešķirtas 7 darba 
dienas, kuru laikā tam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, nemaksājot sodu 
par līguma laušanu un nepaskaidrojot, kādēļ līgums tiek lauzts. Direktīvā 
tiek paskaidrots, ka šī "atdzišanas" perioda mērķis ir aizsargāt pircēju, kuram 
netiek dota iespēja redzēt preci un pārliecināties par tās kvalitāti. Vienīgās 
izmaksas, ko sedz pircējs, ir izmaksas par preču pakaļatdošanu. 
Visas citas summas, ko pircējs samaksājis pārdevējam, tiek atdotas 
atpakaļ pircējam. 
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Šis septiņu dienu periods sākas ar brīdi, kad pircējs saņem preces vai 
pakalpojumu gadījumā brīdī, kad attāluma pārdošanas līgums tiek noslēgts. 
Jāatzīmē, ka abos gadījumos pirms atdzišanas perioda uzsākšanās ir 
jābūt izpildītai iepriekšējā sadaļā minētajai apstiprinājuma prasībai. Ja 
apstiprinājuma prasība nav izpildīta, atdzišanas periods tiek pagarināts 
līdz pat 3 mēnešiem. Piemēram, ja pārdevējs nav nosūtījis nepieciešamo 
rakstisko apstiprinājumu, atdzišanas periods turpināsies 7 dienas plus 
papildus 3 mēnešus. Gadījumā, ja pārdevējs nosūta rakstisko apstiprinājumu 
novēloti, tad "atdzišanas" periodu 7 dienu apmērā aprēķina no brīža, kad 
pircējs saņem rakstisko apstiprinājumu. 

Jāuzsver, ka augstākminētie noteikumi attiecas ne tikai uz nekvalitatīvām 
vai bojātām precēm, bet arī uz precēm, kas ir labā stāvoklī. Līdz ar to pircējam 
ir tiesības atdot atpakaļ arī labas kvalitātes preces, nepaskaidrojot savas 
rīcības iemeslus. 

Preču atdošana atpakaļ pārdevējam 
pēc pasūtījuma atcelšanas 

Brīdī, kad pircējs izmanto savas tiesības vienpusēji lauzt līgumu 
"atdzišanas" perioda laikā, īpašumtiesības uz precēm pāriet pārdevējam. 
Direktīva paredz, ka pircējam ir jānodrošina saņemto preču pietiekama 
aprūpe gan pirms, gan arī pēc pasūtījuma atcelšanas. Šī norma ir ieviesta, lai 
gadījumā, ja preces tiek atdotas atpakaļ pārdevējam, tās varētu tikt atkārtoti 
pārdotas. Tiek arī noteikts, ka pircējam ir pienākums atdot preces atpakaļ 
pārdevējam. Termins "atdot atpakaļ" nenozīmē, ka pārdevējs var pieprasīt, 
lai pircējs sūta vai nogādā preces pārdevējam. Šis termins nozīmē to, ka 
pircējam ir jāļauj pārdevējam brīvi piekļūt precēm un tās saņemt atpakaļ. 
Taču jāuzsver, ka direktīva neaizliedz pārdevējam iekļaut līguma nosacījumos 
to, ka tieši pircējs ir tas, kuram ir šīs preces jānogādā atpakaļ pārdevējam. 
Tātad, pārdevējam ir skaidri jānodefinē sekojošas divas lietas rakstiskajā 
apstiprinājumā. Pirmkārt, tas, ka pircējam ir jānogādā preces atpakaļ 
pārdevējam pēc līguma laušanas, ja līgums šādu nosacījumu paredz. Otrkārt, 
nepieciešams skaidri noteikt, vai šo preču nogādāšanas izdevumi ir jāsedz 
pircējam vai pārdevējam. Tātad, ja pircējs nenogādā preces pārdevējam, lai 
gan līguma nosacījumi paredz, ka tam tas jādara, tad pārdevējam ir tiesības 
prasīt no pircēja preču nogādāšanas izmaksu atlīdzību. Ja pircējs ir piekritis 



92 EIROPAS NODOKĻI 1ATVIJĀ 

līgumam, kas paredz, ka preču pakaļatdošanas izdevumi būs jāsedz pircējam, 
tad pārdevējs var lūgt pircēju nogādāt šīs preces. Šajā gadījumā pircēja 
interesēs būtu šo preču nogādāšanu veikt pašam, jo gadījumā, ja pārdevējs 
veic šo darbību, izmaksas, kuras jāsedz pircējam, varētu izrādīties lielākas, 
nekā tad, ja pircējs veiktu preču nogādāšanu pats. 

Līgumi, uz kuriem neattiecas 
pircēja tiesības vienpusēji lauzt līgumu 

Šie nosacījumi nedaudz ierobežo iepriekšējā sadaļā minētās pircēju 
tiesības un nosaka, ka pircēju tiesības vienpusēji lauzt līgumu neattiecas uz 
sekojošām situācijām: 

• Pakalpojumiem, ja to sniegšana ir uzsākta ar pircēja piekrišanu pirms 
"atdzišanas" perioda beigām; 

• Tādām precēm un pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus 
svārstībām; 

• Strauji bojājošām precēm (svaigi ziedi un svaigas vai saldētas pārtikas 
preces); 

• Pēc speciāla pasūtījuma izgatavotām precēm; 

• Iepakotiem audio vai video ierakstiem, vai datoru programmatūrām; 

• Avīzēm un žurnāliem (šī norma neattiecas uz grāmatām); 

• Loterijām un azartspēlēm. 

Pastāv arī līgumu kategorija, uz kuriem neatt iecas neviens no 
trijiem nosacījumiem (informācijas sniegšana, apstiprinājums un 
tiesības vienpusēji lauzt līgumu). Svarīgākie līgumi šajā kategorijā 
ir sekojoši: 

• Līgumi par "pārtikas preču, dzērienu vai citu ikdienas lietošanas preču 
piegādi, kas tiek veikta uz pircēja mājām vai darbavietu", un 

• Līgumi par "telpu īri, transporta, ēdiena sagatavošanas vai izklaides 
pakalpojumiem, kad pārdevējs uzņemas sniegt šos pakalpojumus 
specifiskā dienā vai specifiska perioda laikā". 
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Pasūtījuma izpildes termiņš 
Tiek noteikts ari maksimālais laika periods, kura laikā līgums ir jāpilda. 

Pārdevējiem ir jāizpilda līguma nosacījumi 30 dienu laikā, kopš līguma 
noslēgšanas. Ja pārdevēji nespēj iekļauties šajā 30 dienu periodā, tiem 
ir jāinformē pircējs par tā tiesībām saņemt atpakaļ izdarīto maksājumu. 
Šai naudas atmaksai jānotiek ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš pirmā 30 
dienu perioda izbeigšanās. Tātad, 60 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 
Pārdevējiem tiek dota papildu iespēja piegādāt pircējam līdzīgas preces vai 
pakalpojumus. Pārdevējam ir jāpārliecinās, ka šāda iespēja ir paredzēta un 
klients ir par to informēts pirms līguma noslēgšanas. Gadījumā, ja pircējs 
vēlēsies atteikties no šīm precēm "atdzišanas" perioda laikā, pārdevējam būs 
jāsedz preču atpakaļnosūtīšanas izdevumi. 

Maksājumu aizsardzība - kredītkaršu un debetkaršu krāpšanās 

Tiek noteikts, ka pircējam ir tiesības nekavējoties atcelt vai atdot 
atpakaļ katru maksājumu, gadījumā, ja viņa kredītkarte vai debetkarte 
ir izmantota krāpšanās nolūkiem. Pircējam ir tiesības saņemt 
atpakaļ visas summas, kas tikušas noņemtas no tā kredītkartes vai 
debetkartes. Jāatzīst, ka direktīva nepaskaidro, kas ir atbildīgs par šo 
summu atmaksu. Līdz ar to pastāv liela iespējamība, ka pārdevējam 
būs jāsedz šie zaudējumi. Direktīva dod iespēju katrai ES dalībvalstij 
pašai noteikt, kurš ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzību pircējam. 

Attīstība preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanai 
attālumā Kopienas teritorijā 
Preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanas attālumā Kopienas teritorijā 

jomā ES notiek arvien jaunas iestrādnes un turpinās normatīvo aktu izstrāde. 
Būtiska attīstība preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanas attālumā 
Kopienas teritorijā nosacījumu jomā notika 2002. gada 1. maijā, kad spēkā 
stājās Padomes regula Nr. 44/2001 par piekritību un spriedumu atzīšanu 
un izpildīšanu civillietās un komerclietās. Svarīgākā iestrādne attiecas ari 
uz finanšu pakalpojumiem, kuru pārdošana attālumā līdz šim vēl netiek 
regulēta. 
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Padomes regula Nr. 44/2001 

Šī regula attiecas uz visām ES dalībvalstīm, izņemot Dāniju, un 
vēl papildus attiecas arī uz Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Poliju un 
Sveici. Regula ietekmē preču piegāžu un pakalpojumu sniegšanas attālumā 
Kopienas teritorijā iesaistītos pārdevējus un pircējus. Tie palielina pircēju, 
kuri iegādājas preces un pakalpojumus no pārdevēja, kuram ir filiāle vai kāda 
cita uzņēmējdarbības forma jebkurā ES dalībvalstī, aizsardzību. 

Gadījumā, ja rodas strīds par kādu no līguma nosacījumiem, ES dalībvalsts 
pircējiem vairumā gadījumu būs tiesības iesūdzēt citas ES dalībvalsts 
pārdevēju savas valsts tiesā. Jebkurš šis tiesas spriedums būs saistošs arī 
tajā ES dalībvalstī, kur atrodas pārdevējs. 

Regula būtībā nosaka, ka, ja pārdevējs vēlēsies sūdzēt tiesā pircēju, tas 
būs jādara pircēja valsts tiesā. Tātad, šī regula attiecas arī uz interneta 
veikaliem, kuri veic to darbību pircēja valstī, t.i., ja interneta veikals: 

• Izpilda šīs valsts pircēju pasūtījumus; 

• Interneta lappuse ir šīs valsts valodā; 

• Preču un pakalpojumu cenas ir noteiktas pircēja valsts valūtā. 

Gadījumā, ja uzņēmums plāno pārdot preces vai pakalpojumus 
tikai vienā ES dalībvalstī (piemēram, valstī, kurā tas ir reģistrēts) 
un tā interneta lappuse to apstiprina, pastāv mazākas iespējas, 
ka šīs uzņēmums tiks iesūdzēts tiesā ārvalstīs. Būtu ieteicams 
ievietot interneta lappusē informāciju par mērķauditoriju, kā arī 
izmantot lapas tehniskās iespējas, lai atlasītu pircējus, kuri ignorē 
šo informāciju (piemēram, lūgt pircēju izvēlēties viņa valsti no valstu 
saraksta un nepieņemt pasūtījumus no tādu valstu pircējiem, kuri 
nav mērķauditorija). 

Finanšu Pakalpojumu Attāluma Pārdošanas Direktīva 

Sākotnēji bija paredzēts, ka finanšu pakalpojumi tiks iekļauti Preču 
Piegāžu Attālumā Kopienas Teritorijā Direktīvā. Taču dažādu iemeslu dēļ 
šie pakalpojumi tika izņemti no sākotnējās direktīvas varianta. Šobrīd ir 
sagatavota Finanšu Pakalpojumu Attāluma Pārdošanas Direktīva, kuras 
svarīgākie nosacījumi ir sekojoši: 
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(1) aizliegums izmantot agresīvu mārketingu, cenšoties piespiest 
pircējus iegādāties pakalpojumus, kurus tie nav izvēlējušies; 

(2) citu agresīvu pārdošanas veidu ierobežošana, kā, piemēram, 
telefona zvani un elektroniskā pasta ziņas; 

(3) pienākums sniegt pircējam pilnīgu informāciju, pirms līgums tiek 

noslēgts; 
(4) pircēja tiesības vienpusēji lauzt līgumu "atdzišanas" perioda laikā 
(14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas). Šis periods ir pagarināts 
līdz 30 dienām dzīvības apdrošināšas un pensiju plānu gadījumos. 
Tiesības lauzt līgumu neattiecas uz finanšu pakalpojumiem, kuri 
saistīti ar spekulācijām ar cenu, t.i., fjūčeri, opcijas, ārvalstu valūtas. 
ES dalībvalstī ir tiesības ieviest savā likumdošanā noteikumus, kas 
nedod tiesības pircējam vienpusēji lauzt līgumu arī nekustamā 
īpašuma ķīlas un kredīta darījumu gadījumos. 
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PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA 
PIEMĒROŠANA NEKUSTAMAJAM 
ĪPAŠUMAM 

Šajā sadaļā aplūkosim, kā Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā - ES) 
darījumiem ar nekustamo īpašumu tiek piemērots PVN, kā arī iespējamās 
izmaiņas, kas šajā jomā varētu būt gaidāmas Latvijā pēc iestāšanās ES. 

6. direktīvas mērķis ir nodrošināt vienādu PVN piemērošanu visās ES 
dalībvalstīs. Tātad, nekustamā īpašuma aplikšanai ar nodokli būtu jābūt 
līdzīgai visā ES. Taču, tā ka daudzas direktīvas normas ir brīvprātīgas, ES 
dalībvalstīm tiek dota iespēja ieviest vai neieviest šīs normas savā nacionālajā 
likumdošanā. Visticamāk, nekustamais īpašums ir tā joma ES, kurā PVN 
harmonizācija ir vismazākā. Tam ir dažādi iemesli, kā vēsturiskās atšķirības, 
finansiālie apsvērumi (darījumi ar nekustamo īpašumu var budžetā ienest 
būtiskas naudas summas no PVN, valsts nodevām un citiem saistītiem 
nodokļiem) un nepietiekams spiediens veikt vajadzīgās izmaiņas no Eiropas 
Komisijas puses (nekustamais īpašums tieši tādēļ, ka to nav iespējams 
pārvietot pāri robežām, nerada konkurences izkropļojumus ES dalībvalstu 
starpā). Taču tieši šīs atšķirības (PVN, valsts nodevas, citi nodokļi) var būt 
pamats lēmumam, kurā valstī veikt investīcijas nekustamajā īpašumā. 

Nekustamais īpašums 
Pirms sākam aplūkot PVN piemērošanu nekustamajam īpašumam, 

nepieciešams noskaidrot, kas tad īsti jāsaprot ar terminu "nekustamais 
īpašums" ES 6.direktīvas nozīmē. Direktīva nesniedz definīciju šim 
terminam, taču arī neatļauj dalībvalstīm pašām izvēlēties, ko tad īsti klasificēt 
zem šī termina. Lai nodrošinātu vienādu PVN piemērošanu nekustamajam 
īpašumam, nepieciešams sekot Eiropas Tiesas spriedumiem, kas saistīti ar 
nekustamo īpašumu. 

Lietā Nr. C-315/00 Rudolf Maierhofer v. Finanzamt Augsburg-Land Vācijas 
tiesa lūdza Eiropas Tiesas skaidrojumu par termina "nekustamais īpašums" 
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interpretāciju 6.direktīvas izpratnē. Strīdu aizsāka Vācijas normatīvajos 
aktos paredzētie noteikumi, kas noteica, ka par nekustamo īpašumu 
jāuzskata tikai pie zemes uz ilgāku laika periodu piestiprinātas ēkas, nevis 
tādas ēkas, kuras piestiprinātas zemei tikai īslaicīgi. Rudofs Maierhofers 
iznomāja Bavārijas pašvaldībai dažādas ēkas, kas bija paredzētas bēgļu 
pagaidu izmitināšanai. Līgums paredzēja, ka nomas perioda ilgums ir pieci 
gadi un pēc šī perioda izbeigšanās zeme ir pilnībā jāatbrīvo no šīm ēkām. 
Dažas ēkas tika uzbūvētas uz zemes, ko Rūdolfs Maierhofers iznomāja no 
Bamberg pilsētas, citas ēkas atradās uz zemes, ko Bavārijas pašvaldība 
nomāja no Bayreuth pilsētas. Rūdolfs Maierhofers uz šīs zemes uzbūvēja 
vienstāva un divstāvu mājas no iepriekš sagatavotām daļām. Māju pamati 
bija veidoti no cementa un iebūvēti zemē. Pārējā mājas daļa bija veidota tā, 
lai astoņu personu grupa desmit dienu laikā varētu šo māju sadalīt daļās un to 
uzstādīt citā vietā. Rūdolfs Maierhofers neatskaitīja priekšnodokli laikā, kad 
mājas tika uzceltas. Viņš deklarēja neapliekamus darījumus (īres maksa, ko 
viņš saņēma no Bavārijas pašvaldības) no nekustamā īpašuma iznomāšanas. 
Vācijas nodokļu inspekcija aprēķināja PVN no šiem darījumiem un pamatoja 
PVN piemērošanu ar to, ka minētās mājas nav iespējams uzskatīt par 
nekustamo īpašumu, jo tās ir saliekamas ēkas. Lieta nonāca Eiropas Tiesā, 
kas nolēma sekojošo. Termina "nekustamais īpašums" interpretācija 
PVN vajadzībām nedrīkst tikt noteikta atsevišķu dalībvalstu Civillikumos. 
Interpretējot ES direktīvu noteikumus, nepieciešams ņemt vērā to filoloģisko 
(gramatisko) tulkojumu, teleoloģisko (pēc jēgas un mērķa) tulkojumu, kā arī 
vēsturiskos direktīvas sastādītāju mērķus. Tā ka 6.direktīva nedefinē terminu 
"nekustamais īpašums", Eiropas Tiesa pievērsās kontekstam un atbilstošo 
noteikumu mērķim. Eiropas Tiesa atzina, ka direktīvas mērķis ir bijis aplikt 
ar nodokli kustamu īpašumu un neaplīkt ar nodokli nekustamu īpašumu. Šīs 
mājas uzskatāmas par nekustamo īpašumu, jo tās ir būvētas uz pamatiem, 
kas ir iestiprināti zemē, to pārvietošana nav vienkārša un prasa gan laiku, 
gan cilvēkresursus. Tātad, atšķirībā no Vācijas normatīvajiem aktiem, ēkai 
nav jābūt piestiprinātai zemei pamatīgi un uz ilgstošu laiku, bet pietiek vien 
ar to, ka tās daļa ir iestiprināta zemē vai uz zemes. 

Savukārt cita tiesas prāva (Commission v.France) noteica, ko tad īsti 
nevarētu uzskatīt par nekustamu īpašumu. Šajā lietā jautājums skāra teltis, 
treilerus un autopiekabes, un minētie īpašumi ir uzskatami par kustamo īpa
šumu. No abām šīm tiesas prāvām var secināt, ka lielākā daļa ēku, kas atrodas 
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uz zemes, tiks tomēr uzskatītas par nekustamo īpašumu, neatkarīgi no ta, vai 
tās ir pastāvīgas būves, un vai tās ir stipri iestiprinātas zemē, vai nē. 

Darījumu norises vieta PVN vajadzībām 
Darījumu ar nekustamo īpašumu norises vieta ir tur, kur nekustamais 

īpašums atrodas. Tas attiecas arī uz pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu. Saskaņā ar direktīvu šādi pakalpojumi ir mākleru pakalpojumi, 
ekspertu pakalpojumi, būvniecības darbu sagatavošanas un koordinēšanas 
pakalpojumi, arhitektu pakalpojumi, būvju uzraugu pakalpojumi un citi 
līdzīgi pakalpojumi. Tātad, Latvijas arhitektiem vai nekustamā īpašuma 
vērtētājiem, kuri sniedz savus pakalpojumus attiecībā par tādu nekustamo 
īpašumu, kas atrodas kādā citā ES dalībvalstī, varētu rasties PVN sekas šajā 
citā ES dalībvalstī. Vairumā gadījumu Latvijas arhitektam vai nekustamā 
īpašuma vērtētājiem vajadzēs reģistrēties PVN vajadzībām ES dalībvalstī, 
kurā atrodas nekustamais īpašums. 

Apskatoties ar PVN piemērošanas noteikumiem nekustamajam īpašumam, 
nepieciešams izprast atšķirību starp piegādēm, kuras veic nekustamā īpašuma 
īpašnieki un attīstītāji (piemēram, nekustamā īpašuma nodošana līzingā,) 
un piegādēm, kuras tiek veiktas priekš šiem nekustamā īpašuma īpašniekiem 
un attīstītājiem (piemēram, būvniecības darbi, apsaimniekošana). Pirmajā 
gadījumā iespējams piemērot izņēmumus, taču tas nebūs iespējams otrajā 
gadījumā. Sekojoša ilustrācija varētu palīdzēt labāk izprast iespējamos 
scenārijus. 
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Nodošana nomā varētu būt ar PVN neapliekams, apliekams ar 0% likmi 
vai apliekams ar standarta PVN likmi, darījums, vai pat dažos gadījumos 
- ārpusdeklarācijas darījums. Kā tieši PVN piemērojams, būs atkarīgs no 
nekustamā īpašuma veida, nomas veida, kā arī no tā, vai nodokļu maksātājam 
būs iespēja brīvprātīgi izvēlēties piemērot PVN. 

Atšķirībā no augstāk minētā, pakalpojumi un preces, ko piegādā 
būvuzņēmējs, varētu tikt aplikti ar standarta PVN likmi, samazinātu PVN 
likmi vai pat ar 0% likmi, taču tie nekad nevarētu būt neapliekami. Kā jau 
arī iepriekšējā gadījumā, PVN piemērošana būs atkarīga no sniegtajiem 
pakalpojumiem un piegādātajām precēm, kā arī no nekustamā īpašuma 
veida. 

Būvniecības darbi, profesionālie pakalpojumi 
Būvniecības darbi un profesionālie pakalpojumi, kas saistīti ar nekustamo 

īpašumu, ir apliekami ar PVN. Dažas ES dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Īrija 
u.c.) piemēro samazinātas likmes atsevišķiem būvniecības darbu veidiem. 

Izņēmumi 

Direktīva nosaka virkni izņēmumu, kas ir sekojoši: 

- Ēku pārdošana 

- Zemes pārdošana 

- īpašuma iznomāšana; 

- Citi izņēmumi 

ES dalībvalstu uzdevums ir izveidot nosacījumus izņēmumu piemērošanai, 
kas panāktu korektu un tiešu izņēmumu piemērošanu un novērstu iespēju 
nepamatoti izvairīties no nodokļa. Katru no minētajiem izņēmumiem 
apskatīsim detalizētāk. 

Eku pārdošana 
Direktīva nosaka, ka ēku pārdošana ir ar PVN neapliekams darījums, 

izņemot jaunu ēku pārdošanu, kura apliekama ar nodokli. Ēkas tiek definētas 
kā jebkura struktūra, kas ir piestiprināta zemei. Katra ES dalībvalsts arī 
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piemēro šo normu, taču arī šeit ir atšķirības starp valstīm. Tā, piemēram, 
Itālijā šis izņēmums tiek reti piemērots un neattiecas uz biznesa objektiem. 
Francijā īpašuma pārdošana, kuru veic mākleris, tiek aplikta ar nodokli, taču 
apliekama tikai māklera atlīdzības daļa. 

Kā jau minējām, saskaņā ar direktīvas nosacījumiem, jaunām ēkām šis 
izņēmums netiek piemērots, un tās apliekamas ar PVN. Ar jaunām ēkām 
direktīvas izpratnē saprot ēkas, kas nav izmantotas. Taču iespējams arī 
piemērot citus kritērijus, kā, piemēram, vecuma testu. Vecuma tests nosaka, 
ka ar PVN var aplikt ēku, kas pabeigta pirms mazāk kā pieciem gadiem, vai 
pirmo reizi izmantota pirms mazāk kā diviem gadiem. 

Uzreiz jāatzīmē, ka prakse dalībvalstu starpā būtiski atšķiras. Vairākas 
dalībvalstis ir izvēlējušās izmantot pārejas noteikumus, kas ļauj neaplikt 
ar nodokli jaunu ēku pārdošanu. Pastāv arī būtiskas atšķirības to valstu 
starpā, kas apliek ar nodokli jaunas ēkas. Dažas valstis jaunu ēku definīcijā 
iekļauj tikai jaunuzceltas ēkas. Turpretim citas valstis šajā definīcijā iekļauj 
arī rekonstruētas un atjaunotas ēkas. Dažas valstis ar nodokli apliek tikai 
īpašuma pirmo pārdošanu. Turpretim citas valstis ar nodokli apliek īpašuma 
pārdošanu noteiktā laika periodā, neatkarīgi no tā, cik reižu šis īpašums tiek 
pārdots. Dažas valstis piemēro samazinātas likmes jaunu ēku pārdošanai. 

Zemes pārdošana 
Direktīva nosaka, ka zemes pārdošana ir neapliekama, izņemot apbūves 

zemi, kura apliekama ar nodokli. Jāsaka, ka direktīva tikai nosaka, ka 
uzlabota vai neuzlabota apbūvējamā zeme ir apliekama ar nodokli, un dod 
iespēju katrai dalībvalstij pašai izveidot šīs apbūvējamās zemes definīciju. 
Līdz ar to ļoti maz dalībvalstu piemēro šo normu. Lielākā daļa dalībvalstu 
izmanto pārejas noteikumus, kas ļauj saglabāt izņēmumu arī apbūvējamai 
zemei. No ES dalībvalstīm tikai Francija, Itālija, Nīderlande un Spānija apliek 
apbūvējamo zemi ar nodokli. Jāsaka gan, ka uzņēmumi, kas iegādājas zemi 
minētajās valstīs, ļoti labprāt vēlas kategorizēt zemi kā apbūvējamu un maksāt 
PVN, jo parasti ar PVN apliekamas zemes pārdošanai vai nu nepiemēro valsts 
nodevas, vai ļauj piemērot zemākus citus nodokļus. Tā ka PVN uzņēmumiem 
lielākoties ir atgūstāms, bet valsts nodevas un citi nodokļi nē, apbūvējamās 
zemes iegāde uzņēmumiem ir izdevīgāka. 
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Iznomāšana 
Direktīva ļauj neaplikt ar nodokli nekustamā īpašuma iznomāšanu un 

līzingu, izņemot sekojošus darījumus, kas apliekami ar nodokli: 

- Viesnīcu un viesu namu pakalpojumi; 

- Autostāvvietas iznomāšana; 

- Instalētu iekārtu iznomāšana; 

- Seifu iznomāšana. 

Citi izņēmumi 
Direktīva atļauj ES dalībvalstīm izvēlēties aplikt ar nodokli tādus 

darījumus ar nekustamo īpašumu, kas vispārējā gadījumā būtu neapliekami. 
Taču šādiem izņēmumiem jābūt pietiekami šauri definētiem un tiem 
nevajadzētu būt pretrunā ar vispārējiem nodokļa piemērošanas principiem. 
Tā, piemēram, Beļģijā nekustamā īpašuma finanšu līzings uzņēmumiem ir 
apliekams. Francija, Spānija un Itālija apliek jebkādu nekustamā īpašuma 
līzingu uzņēmumiem. 

Direktīva, papildus iespējai katrai dalībvalstij aplikt ar nodokli atsevišķus 
darījumus ar nekustamo īpašumu, ļauj dalībvalstīm ieviest izvēles tiesības 
attiecībā uz nodokļa piemērošanu. Tas būtībā nozīmē, ka pārdevēji drīkst 
izvēlēties, vai viņi vēlas piemērot nodokli nekustamajam īpašumam, vai nē. 
Dalībvalstis var izvēlēties, vai attiecināt šādu iespēju tikai uz līzingu vai 
pārdošanu, vai uz abiem. Dažas valstis ir noteikušas, ka pirms šīs normas 
piemērošanas uzņēmumiem ir jāsaņem nodokļu institūciju atļauja. 

Priekšnodokla koriģēšana 
Direktīva nosaka, ka dalībvalstīm ir jākoriģē priekšnodoklis, kas atskaitīts 

par pamatlīdzekļiem piecu gadu periodā. Attiecībā uz nekustamo īpašumu 
šis koriģēšanas periods var būt pat līdz divdesmit gadiem. Dalībvalstīm 
ir tiesības interpretēt "pamatlīdzekļu" definīciju, kā arī noteikt šo normu 
detalizētu piemērošanu. Lielākā daļa ES dalībvalstu, līdzīgi kā Latvija, jau 
ir noteikušas desmit gadu koriģēšanas periodu nekustamajam īpašumam, 
taču pastāv arī atšķirības. Dažas valstis ir ieviesušas limitu, pirms kura 
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sasniegšanas priekšnodokļa korekcija nav jāveic. Tā, piemēram, Apvienotajā 
Karalistē šis limits ir 250 000 GBP. Īrijā un Somijā šāda priekšnodokļa 
koriģēšanas sistēma neeksistē vispār. Beļģija ir noteikusi piecpadsmit gadu 
periodu. Savukārt Francija un Portugāle piemēro divdesmit gadu koriģēšanas 
periodu. Taču jāuzsver, ka Latvijas nekustamo īpašumu turētāji pašlaik ir 
neizdevīgākā situācijā nekā ES dalībvalstu nekustamo īpašumu turētāji. Un 
šī atšķirība rodas nevis šīs nepieciešamības koriģēt priekšnodokli par desmit 
gadu periodu dēļ, bet gan tādēļ, ka Latvija nedod iespēju, pārdodot nekustamo 
īpašumu, izvēlēties, vai tam piemērot PVN, vai nē, ko ļauj vairums ES 
dalībvalstu, kā arī Lietuva un Igaunija. Šī ir ļoti būtiska atšķirība, jo darījumā 
starp divām juridiskām personām iespēja piemērot nekustamā īpašuma 
pārdošanai PVN ļautu pārdevējam nezaudēt iepriekš atskaitīto priekšnodokli 
un pircējam savukārt atskaitīt PVN par šo darījumu. 

Pārejas noteikumi 

Pārejas noteikumi ļauj ES dalībvalstīm saglabāt to normatīvajos aktos 
esošās normas sekojošās jomās: 

- 0% likmes un ļoti zemas likmes ar mērķi samazināt nodokļa slogu 
galapatērētājam; 

- ēku aplikšanu ar nodokli un atbilstošu priekšnodokļa atskaitīšanu; 

- apbūvējamās zemes un jaunu ēku neaplikšanu ar nodokli; 

- iespēju izvēlēties, vai aplikt nekustamo īpašumu ar nodokli, vai nē; 

- peļņas aplikšanu ar nodokli ēkām un apbūvējamai zemei. 

Dalībvalstis ļoti aktīvi izmanto šos pārejas noteikumus. Tā, piemēram, 
Apvienotā Karaliste ir paturējusi 0% likmi, vienpadsmit ES dalībvalstis 
neapliek ar nodokli apbūvējamo zemi, un Francija apliek ar nodokli 
nekustamā īpašuma mākleru peļņu. 
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PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS 
TŪRISMAM 

Šajā sadaļā aplūkosim ES likumdošanas normas, kas reglamentē PVN 
aprēķināšanas kārtību tūrisma un ceļojumu firmu un aģentūru (turpmāk 
- "tūrisma aģentu") sniegtajiem pakalpojumiem un kas palīdzētu labāk 
izprast nodokļa piemērošanu un aprēķināšanu arī Latvijā. 

Pievēršoties ES likumdošanas nosacījumiem, kas saistīti ar PVN 
piemērošanu tūrisma aģentu darbībai, aplūkosim normas, kas iekļautas 
Eiropas Savienības 6. direktīvā (Nr.77/388/EEC), kā arī jautājumus, kas tikuši 
izskatīti Eiropas Savienības Tiesā, kuras spriedumi arī mums kļūs saistoši no 
2004. gada 1. maija. 

Tūrisma aģenta definīcija 
Par tūrisma aģentiem ir uzskatāmas personas - tūrisma, ceļojumu 

firmas un aģentūras, kas darbojas savā vārdā, sniedzot pakalpojumus saviem 
klientiem - tūristiem un ceļotājiem. Tūrisma aģenti ar mērķi nodrošināt 
tūrisma pakalpojumu izmanto trešo personu sniegtos pakalpojumus un 
piegādes. 

Tomēr par tūrisma aģentiem nevar tikt uzskatītas personas, kas darbojas 
tikai kā starpnieki, no klienta iekasējot tikai atlīdzību par pakalpojumiem, 
lai norēķinātos ar faktisko piegādātāju, jo starpniecības pakalpojumiem 
paredzēta atšķirīga nodokļa aprēķināšanas kārtība. 

Protams, rodas jautājums, vai tūrisma aģentam piemērojamie speciālie 
nosacījumi var tikt piemēroti arī personai, kuras pamatdarbība nav un kura 
sevi neuzskata par tūrisma aģentūru tās pamatnozīmē, bet tomēr saviem 
klientiem nodrošina līdzīgus pakalpojumus kā tūrisma aģents. 

Šāds jautājums tika izskatīts Eiropas Tiesā lietā Nr.C-308/96 (Hovvden 
Court Hotel). Viesnīcas īpašnieki saviem klientiem kā pakalpojumu piedāvāja 
ne tikai izmitināšanu, bet arī iespēju par fiksētu cenu iegādāties pakalpojumu 
"paketi", kurā tika ietverts gan izmitināšanas pakalpojums, gan arī vienas 
dienas ekskursija ar autobusu pa Anglijas ziemeļiem. 
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Viesnīcas īpašnieki vienmēr PVN par šiem darījumiem bija aprēķinājuši 
saskaņā ar direktīvas nosacījumiem, kas neattiecas uz "tūrisma aģentiem", 
uzskatot, ka ir vienkārši izmitināšanas pakalpojuma sniedzēji, nevis tūrisma 
vai ceļojumu aģentūra. 

Nopietnus administratīvus sarežģījumus radīja fakts, ka konkrētajā 
gadījumā viesnīcas īpašnieki nodrošināja gan pakalpojumus, kas iegādāti 
no trešajām personām, lai nodrošinātu klientu ceļojumu (PVN aprēķināms 
saskaņā ar nosacījumiem "tūrisma aģentiem"), gan arī pašu viesnīcas 
nodrošinātos izmitināšanas pakalpojumus (PVN aprēķināms atbilstoši 
pamatnosacījumiem - piemērojot PVN likmi, kas noteikta attiecīgajā valstī, 
pilnai izmitināšanas pakalpojuma vērtībai). 

Eiropas Tiesas spriedums bija uzskatīt viesnīcas īpašnieku sabiedrību 
par tūrisma aģentu un viņu sniegtos pakalpojumus par darījumiem, kas 
apliekami ar PVN saskaņā ar tūrisma aģentiem piemērojamo PVN shēmu. 

Nenoliedzami, šis Eiropas Tiesas spriedums norāda, ka jebkura persona, 
kura sniedz ceļojumu vai tūrisma pakalpojumus tiešā šī pakalpojuma 
izpratnē, ir uzskatāma par tūrisma aģentu un PVN ir aprēķināms saskaņā 
ar tūrisma aģentiem noteikto speciālo shēmu, neatkarīgi no personas 
pamatuzņēmējdarbības rakstura. 

Tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta 
Par tūrisma pakalpojuma vietu tiek uzskatīta vieta, kur tūrisma aģents 

ir dibinājis (reģistrējis) savu uzņēmējsabiedrību vai ir reģistrējis filiāli, no 
kuras pakalpojums ticis sniegts. 

Eiropas Tiesā lietā Nr.C-260/95 (DFDS A/S) tika izskatīts jautājums par 
to, kas ir uzskatāma par uzņēmējsabiedrības, kura sniegusi pakalpojumu, 
reģistrācijas vietu. 

Tiesa norādīja, ka filiāli, no kuras ticis sniegts pakalpojums, par reģistrētu 
var uzskatīt pie nosacījuma, ja reģistrētajā filiālē darbojas gan personāls, gan 
arī atrodas tehniskie resursi (fiziska vieta, no kuras tiek sniegti pakalpojumi, 
un atrodas birojs), neraugoties uz to, ka šāda filiāle varbūt formāli nav 
reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. 
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Tūrisma aģentiem piemērojamā 
PVN aprēķināšanas shēma 
Tūrisma aģenti tiek pakļauti speciālai kārtībai, kādā tiek aprēķināts PVN 

par viņu sniegtajiem pakalpojumiem (ES 6. direktīvas 26. pants). Tūrisma 
aģentiem piemērojamā shēma ir veidota ar nolūku aplikt ar nodokli ceļojumus, 
kas notiek ES ietvaros. 

Pārdodot tūrisma vai ceļojumu pakalpojumus, neatkarīgi no tā, cik ar 
ceļojumu saistītajā pakalpojumu komplektā ir iekļauts sastāvdaļu (gan 
izmitināšana, gan arī ēdināšana viesnīcā, transports uz attiecīgo ceļojuma 
galamērķi, gida pakalpojumi un viss cits, kas iederētos šo pakalpojumu klāstā, 
lai tūrists varētu izbaudīt ceļojumu), - ceļojumu pakalpojumu komplekts 
(pakete) vienmēr tiks uzskatīts par vienu pakalpojumu. 

Speciālie nodokļa aprēķināšanas nosacījumi paredz, ka tūrisma aģenta 
sniegto pakalpojumu ar nodokli apliekamā vērtība ir aģenta noteiktais 
uzcenojums sniegtajam pakalpojumam - starpība starp tūrista par pakalpojumu 
samaksāto atlīdzību bez PVN un faktiskajām izmaksām par aģenta pirktajiem 
pakalpojumiem un precēm no piegādātājiem. 

Tā rezultātā aģenta pirktie pakalpojumi tiek aplikti ar PVN vietā, kur tie 
faktiski tikuši patērēti, bet savukārt tūrisma aģenta sniegtie pakalpojumi 
- vietā, kur tūrisma aģents ir reģistrēts kā PVN maksātājs. 

Jāpiebilst, ka tūrisma aģentu shēma neparedz tiesības tūrisma aģentam 
atskaitīt kā priekšnodokli par ceļojuma paketē iekļautajiem pakalpojumiem, 
kuri tieši paredzēti ceļotāja labumam, samaksāto PVN trešajām personām, 
kā arī neparedz tiesības atgūt tūrisma aģenta citā ES dalībvalstī trešajām 
personām samaksāto PVN. Tomēr tas neliedz tūrisma aģentam atskaitīt 
priekšnodokli vai atgūt citā valstī samaksāto PVN par tādiem pakalpojumiem 
un piegādēm, kas nesniedz tiešu labumu ceļotājiem - tūrisma aģenta 
klientiem. Atgūstāms ir nodoklis, kas ir samaksāts, piemēram, par reklāmu vai 
biroja uzturēšanu. 

Ceļojumi ārpus ES teritorijas 
Gadījumos, kad tūrisma aģenta sniegtais pakalpojums - ceļojuma pakete 

attiecas uz ceļojumu, kas notiks ārpus ES teritorijas, ir piemērojams PVN 
nodokļa izņēmums ar tiesībām atskaitīt priekšnodokli. Par šādu pakalpojuma 
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realizāciju nodoklis no klienta nav jāiekasē, taču vienlaicīgi tūrisma aģentam 
tiek saglabātas tiesības kā priekšnodokli atskaitīt darījuma partnera rēķinā 
par pakalpojuma nodrošināšanu norādīto PVN. Latvijas likumdošanā šādu 
koncepciju mēs pazīstam kā ar 0% likmi apliekamos pakalpojumus. 

Ja tūrisma aģenta pārdotā ceļojuma pakete sastāv no pakalpojumiem, kas 
attiecas gan uz ceļojumu ES teritorijā, gan arī ārpus tās, tad ar nodokļa 0% 
likmi apliekama būs tikai tā paketes daļa, kas attieksies uz ceļojumu ārpus ES 
(6.direktīvas 15.panta četrpadsmitā daļa). 

Tūrisma aģentu PVN aprēķināšanas shēma nav piemērojama: 

1) ja tūrisma aģents darbojies kā starpnieks starp pakalpojuma sniedzēju 
un piegādātāju un ir saņēmis no klienta naudu, lai samaksātu tā vārdā 
pakalpojuma sniedzējam (piemēram, par avio biļetēm); 

2) ja pakalpojuma saņēmējam tūrisma aģents ir sniedzis pakalpojumu 
savā vārdā un lietojot pašam savus resursus, piemēram, tūrisma 
aģentam pieder viesnīcas un transports un tas sniedz izmitināšanas un 
transportēšanas pakalpojumus (sīkāk, jau pieminētajā Eiropas Tiesas 
lietā Nr.C-308/96 (Howden Court Hotel)). Tūrisma aģenta sniegtajiem 
pakalpojumiem sniegšanas vieta nosakāma pēc aģenta reģistrācijas 
adreses, bet izmitināšanas pakalpojumiem un transporta pakalpojumiem 
- pēc vietas, kur pakalpojums sniegts; 

3) ja tūrisma aģenta pakalpojumi sniegti, lai nodrošinātu ceļojumu ārpus ES 
teritorijas (pakalpojumiem piemērojams izņēmums); 

4) ja tūrisma aģents sniedzis pakalpojumus (izmitināšanas, transporta u.c.) 
tādas personas vārdā un interesēs, kura reģistrēta ārpus ES dalībvalsts 
teritorijas, kurā atrodas, un ir reģistrēts tūrisma aģents, ja vien 
pakalpojumi nav sniegti ārpus ES teritorijas, šie pakalpojumi ir uzskatāmi 
par izņēmumiem ar tiesībām atskaitīt priekšnodokli (tātad, apliekami ar 
PVN 0% likmi). 

Apliekamās vērtības noteikšana -
"uzcenojuma shēma" 
Tūrisma aģentiem piemērojamā nodokļa aprēķināšanas shēma paredz 

atšķirīgu ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanas tehniku, nekā tas ir 
paredzēts PVN reglamentējošajā likumdošanā cita veida darījumiem. Un proti, 
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apliekamais ienākums ir balstīts uz pakalpojuma vērtības uzcenojuma bāzes, 
kuru tūrisma aģents nopelna, sniedzot tūrisma un ceļojuma pakalpojumus. Tā 
ir starpība starp kopējo summu, ko pakalpojuma saņēmējs samaksā tūrisma 
aģentam par nopirkto ceļojumu, neieskaitot PVN, un faktiskajām tūrisma 
aģenta izmaksām, kas radušās, iegādājoties preces, un pakalpojumiem no 
citām ar PVN apliekamajām personām. 

Taču rodas jautājums, kā aprēķināt uzcenojumu tādai ceļojuma paketei, 
kas komplektēta gan no pašu nodrošinātajiem, gan arī no trešajām personām 
pirktajiem pakalpojumiem. 

Šis jautājums tika izskatīts Eiropas Tiesā lietā Nr.C-94/97 (77? Madgett and R.M. 
Baldwin trading as Howden Court Hotel v. the Commissioners of Customs and Excise). 

Pirmkārt, tiesa noteica, ka "tūrisma aģentu" pakalpojuma vērtības 
aprēķināšanas shēma ir piemērojama tikai tādiem pakalpojumiem, kuri ir 
iegādāti no trešajām personām. 

Ir divas iespējamās aprēķināšanas metodes. Pirmkārt - metode, kas 
balstīta uz faktiskajām izmaksām un otrkārt - metode, kas balstīta uz pakal
pojuma tirgus vērtību. 

Lai aprēķinātu ar PVN apliekamo ienākumu pēc faktisko izmaksu me
todes, ir jānosaka to maksājumu apjoms, kas samaksāts trešajām personām 
par piegādēm un pakalpojumiem, kuri iekļauti ceļojumu "paketēs", kā arī 
to izmaksu lielums, kas radies, iegādājoties pakalpojumus un preces, lai 
nodrošinātu savus iekšējos pakalpojumus (viesnīcas īpašnieku gadījumā 
tie būtu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi). Iegūtais kopējais iz
maksu apjoms ir jāatņem no ienākuma, kas saņemts no klienta par attiecīgo 
ceļojuma "paketi", tādā veidā, kā starpību iegūstot kopējo uzcenojumu. 
Kopējais uzcenojums attiecīgi ir jāsadala proporcionāli radušamies izdevu
miem daļās, kuras attiecas uz no trešajām personām iegādātajām piegādēm 
un pakalpojumiem, un uz pašu sniegtajiem pakalpojumiem. 

Nosakot ar PVN apliekamo ienākumu pēc tirgus vērtības metodes, par pa
kalpojuma tirgus vērtību izmitināšanas pakalpojumiem varētu tikt uzskatīta 
viesnīcas numuru cena, kāda noteikta, pārdodot izmitināšanas pakalpojumu 
klientiem, kuri šo pakalpojumu nav iegādājušies ceļojuma paketes ietvaros. 
Lai iegūtu ar nodokli apliekamo vērtību, kurai būtu pielietojama "uzcenojuma 
shēma", viesnīcas numura cena ir izskaitāma no kopējās, no pircēja saņemtā 
summas par ceļojuma paketi. 
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Katra no minētajām metodēm ir balstīta uz izpratni, un ES likumdošana 
neparedz stingru kārtību, kādā ir nosakāma un kalkulējama tūrisma aģenta 
sniegtā pakalpojuma - ceļojuma paketes ar PVN apliekamā vērtība. 

Faktisko izmaksu metodes pielietošanu padara nedrošu fakts, ka 
nav pamata apgalvot, ka ceļojuma paketē iekļauto dažādo pakalpojumu 
uzcenojums ir nosakāms proporcionāli šo pakalpojumu izmaksām. 
Salīdzinājumam, tirgus vērtības metodi var uzskatīt par daudz vienkāršāku, 
ja vien pakalpojumu sniedzējam nav nepieciešams izdalīt dažādu iekšējo 
pakalpojumu tirgus vērtības. 

Ir ļoti komplicēti un praktiski neiespējami aprēķināt uzcenojumu 
katrai klientam piegādātajai ceļojuma paketei. Jāatzīmē, ka ES 6. direktīva 
neparedz striktu prasību to kalkulēt katrai pakalpojuma paketei atsevišķi, bet 
gan pieļauj iespēju to darīt par noteiktu periodu (Latvijas gadījumā tas būtu 
ne mazāk kā mēnesis, ņemot vērā, ka nacionālā likumdošana kā taksācijas 
periodu paredz 1 mēnesi). 

Tūrisma aģenti ārpus ES teritorijas 
ES PVN likumdošana (ES 6.direktīvas 26. panta otrā daļa) paredz 

nosacījumu, ka tūrisma un ceļojumu aģentūras, kuras nav dibinātas ES 
teritorijā vai ir nodibinājušas savas filiāles ārpus ES un sniedz tādu tūrisma 
pakalpojumu, kuru ietvaros ceļojums notiek ES teritorijā, ar PVN ir apliekamas 
vietā, kur ir reģistrēts vai atrodas pakalpojuma saņēmējs. 

Šāda norma nepieciešama, lai aģentūras, kuras ir dibinājušas savas 
filiāles ārpus ES teritorijas, sniedzot tūrisma pakalpojumus, kas ietver sevī 
ceļojumus pa ES teritoriju, neapliekot šos pakalpojumus ar PVN Eiropas 
Savienībā, tādā veidā neradītu negodīgu konkurenci to aģentūru starpā, 
kuras nevar atļauties papildu filiāles ārpus ES ietvariem. 

Turklāt ir paredzēts, ka šāds nosacījums darbojas neatkarīgi no tā, vai 
pakalpojuma saņēmējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs, vai nē. 
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SPECIFISKI NOSACĪJUMI PAR 
PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA 
PIEMĒROŠANU, KAS ATTIECAS 
UZ LIETOTĀM PRECĒM, MĀKSLAS 
DARBIEM, ANTĪKĀM UN 
KOLEKCIONĒJAMĀM PRECĒM 

Turpinot tēmu par pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā - PVN) 
un tā piemērošanas nosacījumiem Eiropas Savienībā, pievērsīsimies vienai 
no speciālajām shēmām, kuras piemērošana tiek pieļauta ar direktīvas 
Nr. 77/388/EEC (turpmāk tekstā - 6. direktīva) normām. Šī speciālā 
shēma attiecas uz lietotām precēm, mākslas darbiem, antīkām un 
kolekcionējamām precēm un dod iespēju piemērot PVN nevis visai preču 
pārdošanas vērtībai, bet gan tikai pārdevēja uzcenojumam. 

Šī speciālā shēma parādījās Eiropas Savienības normatīvajos 
aktos 1994. gada 14. februārī, kad spēkā stājās direktīva Nr. 94/5/EC. 
kura izdarīja izmaiņas 6. direktīvā, ieviešot specifiskus nosacījumus 
PVN piemērošanai lietotām precēm, mākslas darbiem, antīkām un 
kolekcionējamām precēm. Šīs izmaiņas noteica, kādā veidā PVN ir jāpiemēro 
lietotu preču, mākslas darbu, antīku un kolekcionējamu preču pārdevējiem, 
šādu preču pārdošanai publiskās izsolēs, kā arī vairākus pārejas noteikumus. 
Direktīva Nr. 94/5/EC sastāv no pieciem pantiem, kuri izmaina 6. direktīvas 
nosacījumus. Ar 94/5/EC direktīvas 1. pantu tiek svītrots 6. direktīvas 32. pants 
un tā vietā ieviests jauns 26a. pants par specifiskiem nosacījumiem, kas 
piemērojami lietotu preču, mākslas darbu, antīku un kolekcionējamu preču 
piegādēm; kā arī izmainīti 11. un 12. panti. 94/5/EC direktīvas 2. un 3. panti 
nosaka specifiskus līdzekļus, kas izmantojami, lai novērstu priekšrocības, 
nepilnības un krāpšanos. 94/5/EC direktīvas 4. un 5. panti atrunā direktīvas 
mērķauditoriju un termiņus, līdz kuriem direktīva jāievieš dalībvalstu 
normatīvajos aktos. 
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Definīcijas 

Līdz ar 26. pantu 6. direktīvā tiek ieviesta iietotu preču definīcija. Saskaņā 
ar šo definīciju, par lietotām precēm jāuzskata kustams īpašums (izņemot 
mākslas darbus, antīkas un kolekcionējamas preces, dārgakmeņus un 
cēlmetālus), kas ir turpmāk izmantojams tādā veidā, kā tas ir šobrīd, vai pēc 
tā salabošanas. No šīs definīcijas izriet, ka lietotām precēm piemērojamie 
nosacījumi neattiecas uz nekustamo īpašumu. 

Līdz ar lietotu preču definīciju, 6. direktīvā tiek iekļauti lietu uzskaitījumi, 
kas uzskatāmas par mākslas darbiem, antīkām un kolekcionējamām precēm. 
Tātad, saskaņā ar 6. direktīvas nosacījumiem, par mākslas darbiem jāuzskata 
sekojošais: 

- attēls, kolāža un līdzīgas dekoratīvas plāksnes, gleznas un zīmējumi, 
kurus ir pašrocīgi gleznojis mākslinieks (šajā uzskaitījumā neietilpst 
arhitektūras, inženieru, topogrāfijas u.c. plāni un zīmējumi); 

- oriģinālie gravējumi, iespiedumi un litogrāfijas, kas ir mākslinieka 
pašrocīgi radīti melnbalti vai krāsaini darbi ierobežotā skaitā, 
neatkarīgi no to radīšanai izmantotā procesa (izņemot mehāniskus un 
fotomehāniskus procesus); 

- oriģinālas jebkāda materiāla skulptūras un statujas, kas ir mākslinieka 
pašrocīgi radītas; skulptūru lējumi veidnēs, kuru skaits ir ierobežots līdz 8 
kopijām un kuras radītas mākslinieka vadībā; 

- gobelēni un sienu tekstils, kas ir roku darbs un ir veidoti pēc mākslinieka 
oriģinālā dizaina, un kuru skaits ir ierobežots līdz 8 kopijām; 

- atsevišķi keramikas veidojumi, kas ir mākslinieka pašrocīgi veidoti un uz 
kuriem ir mākslinieka paraksts; 

- emaljas uz vara, kas ir roku darbs, kuru skaits ir ierobežots līdz 8 kopijām 
un uz kurām ir mākslinieka paraksts (izņemot rotaslietas); 

- mākslinieka uzņemtās fotogrāfijas, kuras tas ir attīstījis, numurējis un 
parakstījis, kuru skaits ir ierobežots līdz 30 kopijām. 

Saskaņā ar 6. direktīvas 26a(A)(a) pantu, Eiropas Savienības dalībvalstīm 
ir tiesības izvēlēties neuzskatīt par mākslas darbiem augstākredzamajā 
uzskaitījumā minētos pēdējos 3 punktus. 

Savukārt par kolekcionējamām precēm tiek uzskatīti sekojoši priekšmeti: 

- pastmarkas, apzīmogoti rakstāmpiederumi un vēstuļpapīrs; 
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- kolekcijas un kolekcionāru lietas, kas saistās ar zooloģiju, botāniku, 
mineraloģiju, anatomiju, vēsturi, arheoloģiju, numismātiku un 
etnogrāfiju. 
Par antīkām precēm uzskata lietas, kuras nav mākslas darbi vai 

kolekcionējamas lietas, saskaņā ar augstākminēto uzskaitījumu, un kuras ir 
vairāk kā 100 gadu vecas. 

PVN piemērošana lietotu preču, mākslas darbu, 
antīku un kolekcionējamu preču piegādēm 
Kā jau iepriekš minējām, jauns 26a. pants tika iekļauts 6. direktīvā. 

Saskaņā ar 26a(B) pantu, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāpiemēro 
specifiski nosacījumi pārdevēja uzcenojuma aplikšanai ar PVN gadījumos, 
kad tiek veiktas lietotu preču, mākslas darbu, antīku un kolekcionējamu 
preču piegādes. Saskaņā ar 26a(C) pantu, Eiropas Savienības dalībvalstis 
var noteikt, ka lietotu preču, mākslas darbu, antīku un kolekcionējamu preču 
pārdošanai publiskās izsolēs jāpiemēro nosacījumi, kas attiecas uz pārdevēja 
uzcenojuma aplikšanu ar PVN, vai arī tādi nosacījumi, kas nosaka speciālu 
apliekamo vērtību šīm precēm. Jāuzsver, ka šādi nosacījumi neattiecas 
uz lietotu, taču pēc direktīvas nosacījumiem par "jauniem" uzskatāmu 
transportlīdzekļu piegādēm Kopienas teritorijā. PVN piemērošanu šādiem 
transportlīdzekļiem aplūkojām kādā no citām sadaļām. 

īsumā nosacījumi, kas piemērojami lietotu preču, mākslas darbu, 
antīku un kolekcionējamu preču pārdevējiem, ir sekojoši. Direktīva atrunā 
PVN piemērošanu lietotu preču, mākslas darbu, antīku un kolekcionējamu 
preču piegādēm, kuras iegādātas Kopienas teritorijā no citas apliekamas vai 
neapliekamas personas. Piegādāto lietoto preču, mākslas darbu, antīku un 
kolekcionējamu preču apliekamā vērtība ir pārdevēja uzcenojums, no kura ir 
atņemts PVN, kas attiecas uz šo uzcenojumu. Pārdevēja uzcenojums ir vienāds 
ar starpību starp pārdošanas cenu un preču iegādes vērtību. Pārdošanas 
cenā iekļaujamas jebkādas summas, kas sastāda atlīdzību, kuru pārdevējs 
saņem no pircēja, ieskaitot subsīdijas, kas tieši saistītas ar šo darījumu, 
nodokļi, nodevas, komisija, iepakošana, transports un apdrošināšana. Preču 
iegādes vērtībā iekļaujamas jebkādas summas, kuras sastāda atlīdzību, kuru 
pārdevējs maksā preču piegādātājam. 
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Šādas shēmas rezultātā PVN tiek maksāts tikai tādā gadījumā, ja starpība 
starp pārdošanas cenu un iegādes cenu ir pozitīva. Tātad, ja starpība 
starp pārdošanas cenu un iegādes cenu ir negatīva, PVN nav jāmaksā. Lai 
vienkāršotu PVN piemērošanas procedūru, Eiropas Savienības dalībvalstīm 
saskaņā ar 6. direktīvas 29. pantu un pēc saskaņošanas ar PVN Komiteju ir 
tiesības noteikt, ka specifiskiem darījumiem vai arī specifiskām pārdevēju 
kategorijām piegādāto lietoto preču apliekamā vērtība var tikt noteikta 
katrā periodā, par kuru šim pārdevējam ir jāiesniedz PVN deklarācija. Tādā 
gadījumā par piegādāto preču apliekamo vērtību tiek uzskatīts kopējais 
pārdevēja uzcenojums, no kura tiek atņemta PVN summa, kas attiecas uz 
šo uzcenojumu. Kopējais pārdevēja uzcenojums ir vienāds ar starpību starp 
kopējo lietoto preču piegādes vērtību konkrētajā periodā un kopējo iegādāto 
preču vērtību. 

6. direktīva arī paredz specifiskus nosacījumus lietotu preču, mākslas 
darbu, antīku un kolekcionējamu preču pārdošanai publiskās izsolēs, un 
šie nosacījumi ir sekojoši. Eiropas Savienības dalībvalstis drīkst brīvi 
noteikt apliekamo vērtību lietotām precēm, mākslas darbiem, antīkām un 
kolekcionējamām precēm, kuras tiek pārdotas publiskā izsolē, kā arī ļaut 
piemērot tādu PVN piemērošanas kārtību, kāda ir noteikta lietotu preču, 
mākslas darbu, antīku un kolekcionējamu preču pārdevējiem. Šāda preču 
pārdošana var notikt sekojošu personu vārdā: 

- neapliekama persona; 

- apliekama persona, kuras piegādes nav apliekamas ar PVN, saskaņā ar 6. 
direktīvas 13 (B)(c) pantu; 

- apliekama persona, kuras preču piegādes ir neapliekamas, saskaņā ar 6. 
direktīvas 24. pantā minētajiem atvieglojumiem maziem uzņēmumiem; 
vai 

- apliekams lietotu preču pārdevējs. 

Piegādāto preču apliekamā vērtība ir kopējā summa, par kādu publiskas 
izsoles organizētājs piestāda rēķinu pircējam, no kuras ir atņemtas sekojošas 
summas: 

- neto summa, ko publiskas izsoles organizētājs ir samaksājis preču 
pārdevējam; un 

- nodokļa summa, kas jāmaksā publiskas izsoles organizētājam par šo 
darījumu. 
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Neto summa, kas publiskas izsoles organizētajam ir jāmaksā preču 
pārdevējam, ir vienāda ar starpību starp: 

- publiskā izsolē pārdoto preču cenu; un 

- komisijas summu, ko no preču pārdevēja saņems izsoles organizētājs 
saskaņā ar noslēgto līgumu. 

Publiskas izsoles organizētājam ir jāizsniedz preču pircējam rēķins, kurā 
parādās sekojoši ieraksti: 

- izsolīto preču cena; 

- nodokļi, nodevas u.c. līdzīgi maksājumi; 

- papildu izmaksas, kā, piemēram, komisijas nauda, iepakošana, transports 
un apdrošināšana. 

Rēķinā nav atsevišķi jāuzrāda PVN summa. 
Papildus izsoles organizētājam ir jāizsniedz paziņojums preču pārdevējam, 

kurā tiek uzskaitīti veiktie darījumi, preču pārdošanas cenas un komisijas 
summas, kas maksājamas izsoles organizētājam. Šāds paziņojums kalpo 
kā informatīvs dokuments, ar kura palīdzību lietotu preču, mākslas darbu, 
antīku un kolekcionējamu preču pārdevējs sastāda rēķinu, kas tiek piestādīts 
izsoles organizētājam. 

Ar direktīvas Nr. 94/5/EC palīdzību tika risināts jautājums par mākslas 
darbu, kolekcionējamu un antīku preču (jāatzīmē, ka tas neattiecas uz 
lietotām precēm) importu un mākslas darbu pārdošanu, ko veic pats mākslas 
darba radītājs. Tiek noteikts, ka šādu preču imports varētu tikt aplikts ar 
samazinātu PVN likmi, tāpat arī mākslas darbu pārdošana, ko veic pats 
mākslas darba radītājs. Taču neilgi pēc šis normas ieviešanas tika radīti jauni 
panti, kas ļāva samazinātās PVN likmes vietā izmantot samazinātu preču 
vērtību PVN piemērošanai. Visticamāk, šī norma radās vairāku tādu Eiropas 
Savienības dalībvalstu protestu rezultātā, kuras nepiemēroja samazināto 
PVN likmi. Tādēļ direktīvā Nr. 94/5/EC tika iekļauti 11(A)(4) un 11(B)(6) 
panti, kas noteica sekojošo. Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras 1993. gada 
1.janvārī vispār nepiemēroja samazinātās PVN likmes, drīkst noteikt, ka, 
importējot mākslas darbus, antīkas un kolekcionējamas preces, ar nodokli 
apliekamā vērtība ir vienāda ar daļu no preču vērtības. Summas daļa ir 
jānosaka tādā veidā, lai importa PVN jebkurā gadījumā ir vienāds vismaz ar 
5% no importējamo preču muitas vērtības. Līdzīgi nosacījumi iespējami arī 
mākslas darbu pārdošanai, ko veic pats mākslas darbu radītājs. 
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Tiesu precedenti 
Augstāk minēto nosacījumu ieviešana ir radījusi virkni interpretāciju, 

un Eiropas Tiesa vairākkārt ir skatījusi ar lietotu preču, mākslas darbu, 
antīku un kolekcionējamu preču piegādēm saistītos jautājumus. Viens no 
interesantākajiem piemēriem ir Zviedrijā reģistrēta uzņēmuma jautājums 
par iespēju uzskatīt zirgus par lietotām precēm un attiecīgi piemērot 
specifiskos nosacījumus lietotu preču piegādēm. 

Šo tiesas precedentu (C-320/02 Forvaltnings AB Stenholmen v 
Riksskatteverket) un Eiropas Tiesas spriedumu aplūkosim sīkāk. 

Forvaltnings AB Stenholmen plānoja iegādāties jaunus kumeļus no 
privātpersonām ar mērķi apmācīt tos par jāšanas zirgiem un vēlāk tos 
pārdot. Lai noskaidrotu jautājumu par PVN piemērošanu šādam darījumam, 
Forvaltnings AB Stenholmen uzdeva sekojošu jautājumu Zviedrijas nodokļu 
inspekcijai. 

Vai zirgs, kas ir iegādāts kā neapmācīts kumeļš no privātpersonas un 
vēlāk tiek pārdots kā jāšanas zirgs pēc apmācības, pārdošanas brīdī var 
tikt uzskatīts par lietotu preci un vai šādam darījumam iespējams piemērot 
6. direktīvas nosacījumus, kas attiecas uz lietotām precēm? 

Zviedrijas nodokļu inspekcija uz šo jautājumu atbildēja negatīvi, pamatojot 
savu atbildi ar to, ka dzīvnieki savas dzīves laikā apgūst daudz iemaņu un šo 
iemaņu apgūšana nevar tikt uzskatīta par lietas labošanu, saskaņā ar lietotu 
preču definīciju. 

Forvaltnings AB Stenholmen apstrīdēja šo spriedumu, un lieta nonāca 
Eiropas Tiesā, kas nolēma sekojošo. Tā ka lietotu preču definīcija specifiski 
neatrunā to, vai dzīvnieki ir, vai nav uzskatāmi par kustamu īpašumu 
6. direktīvas 26a. panta izpratnē, tad nav arī iespējams izdarīt viennozīmīgu 
secinājumu, ka dzīvnieki nevar tikt uzskatīti par lietotām precēm 6. direktīvas 
izpratnē. Eiropas Tiesa apskatīja katru no lietotu preču definīcijas elementiem 
un secināja sekojošo: 

- Pirmais definīcijas elements ir īpašums jeb prece. Dzīvnieki ir uzskatāmi 
par preci 6. direktīvas izpratnē saskaņā ar citiem tiesu precedentiem; 

- Otrais definīcijas elements nosaka, ka runa ir par kustamu īpašumu. 
Dzīvnieki atbilst šai definīcijas daļai, jo lielākais to vairums spēj kustēties 
paši, ko nevarētu teikt par daudzām citām precēm; 
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- Trešais definīcijas elements nosaka, ka runa ir par taustāmu kustamu 
īpašumu. Arī šai definīcijas daļai dzīvnieki, tajā skaitā arī zirgi, atbilst 
pilnībā, jo tie ir radījumi ar taustāmu ķermeni; 

- Pēdējais jeb ceturtais definīcijas elements nosaka, ka šo īpašumu jāspēj 
izmantot nākotnē tādā veidā, kā tas ir patlaban, vai pēc salabošanas. Arī 
šī definīcijas daļa var tikt attiecināta uz dzīvniekiem. 

Tādējādi, dzīvnieki (tajā skaitā arī zirgi), kas iegādāti ar mērķi tos apmācīt 
un pārdot tālāk, var tikt uzskatīti par lietotām precēm 6. direktīvas 26a(A)(d) 
panta izpratnē, un jautājuma izpratne nemainās atkarībā no tā, vai dzīvnieks 
ir iegādāts no privātpersonas vai zirgaudzētavas. Līdz ar to Forvaltnings 
AB Stenholmen bija tiesīgi piemērot 6. direktīvas nosacījumus attiecībā uz 
lietotām precēm un aplikt ar PVN tikai pārdevēja uzcenojumu (t.i., starpību 
starp pārdošanas cenu un iegādes vērtību). 



STARPTAUTISKĀS 

NODOKĻU LIKUMDOŠANAS 

PAMATPRINCIPI 
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STARPTAUTISKĀS NODOKĻU 
LIKUMDOŠANAS PAMATPRINCIPI 

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvijas uzņēmumiem, no vienas 
puses, pavērsies plašākas iespējas attīstīt savu preču un pakalpojumu 
noieta tirgu daudzajās Eiropas Savienības valstīs, bet, no otras puses, būs 
jārēķinās ar to, ka arī Latvijas tirgū neizbēgami ienāks liels skaits ārzemju un 
starptautisko uzņēmumu, ievērojami paaugstinot konkurences līmeni mūsu 
valstī. Pieņemot, ka lielai daļai Eiropas Savienības uzņēmumu ir salīdzinoši 
lielāka prakse starptautisko darījumu veikšanā un plānošanā, Latvijas 
uzņēmumiem ieteicams ielūkoies savā tuvākajā nākotnē un savlaicīgi iegūt 
nepieciešamās zināšanas attiecībā uz Eiropas Savienībā vispārpieņemtajām 
uzņēmējdarbības veikšanas metodēm un starptautiskās likumdošanas 
pamatprincipiem. 

Viens no svarīgākajiem starptautiskās uzņēmējdarbības veikšanas 
aspektiem ir nodokļu izmaksu plānošana. Veicot darījumus starp divām 
vai vairākām valstīm (piemēram, vienā valstī ražojot preces, citā - tās 
komplektējot un trešajā valstī - pārdodot sakomplektētās preces, izmantojot 
atkarīgus vai neatkarīgus aģentus) darījuma vērtība, saskaņā ar nacionālās 
likumdošanas prasībām, var tikt aplikta ar nodokļiem gan pirmajā, gan otrajā, 
gan arī trešajā valstī. Vienlaicīgi iespējamas situācijas, kurās, izmantojot 
starptautiskās nodokļu likumdošanas nosacījumus, var panākt, ka darījuma 
vērtība tiks aplikta ar nodokļiem tikai vienā valstī vai alternatīvi citās valstīs 
samaksāto nodokļu summu būs iespējams uzmantot kā nodokļu kredītu. 
Izņēmuma gadījumos starptautiskā nodokļu likumdošana paredz, ka darījuma 
vērtība nav apliekama ar nodokļiem nevienā no starptautisko darījumu 
veikšanas valstīm. Līdz ar to, pārdomāti izmantojot labvēlīgās starptautiskās 
nodokļu likumdošanas nosacījumus, uzņēmumi var plānot savas kopējās 
nodokļu izmaksas starptautiskā līmenī un tā rezultātā - paaugstināt savu 
konkurētspēju konkrētajā tirgū. 

Šīs grāmatas sadaļas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar starptautiskās 
nodokļu likumdošanas pamatprincipiem un starptautisko darījumu nodokļu 
izmaksu strukturēšanas un plānošanas iespējām. 
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NODOKĻU KONVENCIJAS 
PIEMĒROŠANA STARPTAUTISKO 
DARĪJUMU NODOKĻU IZMAKSU 
PLĀNOŠANAS UN STRUKTURĒŠANAS 
VAJADZĪBĀM 

Nodokļu konvencija var būt definēta kā vienošanās starp divām vai 
vairākām valstīm ar mērķi novērst starptautisko darījumu dubulto aplikšanu 
ar nodokļiem. No juridiskā viedokļa, nodokļu konvencija ir uzskatāma par 
starptautisku līgumu, kas ir ratificēts saskaņā ar katras līgumslēdzējas valsts 
nacionālās likumdošanas prasībām. Nodokļu konvencijas ir jāpiemēro, 
pamatojoties gan uz nacionālās, gan arī uz starptautiskās likumdošanas 
prasībām. Līdz ar to vienai no līgumslēdzējām valstīm ir tiesības aplikt ar 
nodokļiem darījuma vērtību tikai tādā gadījumā, ja tas ir paredzēts saskaņā 
ar nacionālās likumdošanas prasībām. 

Nosakot nodokļu saistību noteikšanas kārtību darījumos ar nerezidentiem, 
nacionālā likumdošana parasti paredz sekojošus principus: 

• Rezidences princips 

• Ienākuma izcelsmes princips 

• Pilsonības princips 

• Teritoriālais princips 

Starptautiskajā praksē nodokļu saistības var veidoties, pamatojoties uz 
"personālo" vai "ekonomisko" ienākuma attiecināšanu uz konkrēto valsti. 
Piemērojot "personālās" piederības koncepciju, nodokļu saistības veidojas 
atkarībā no nodokļu subjekta rezidences (gan juridiskām, gan arī fiziskām 
personām) vai pilsonības (tikai fiziskām personām). Savukārt, vadoties 
pēc "ekonomiskās" piederības koncepcijas, nodokļu saistības tiek noteiktas 
atkarībā no nodokļu subjekta ekonomiskajām interesēm konkrētajā teritorijā 
(ienākuma izcelsmes vai teritoriālais princips), nevis vadoties pēc nodokļu 
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subjekta pilsonības vai fiziskās atrašanas vietas konkrētajā valsts teritorija 

(rezidences). 
"Personālās" piederības koncepcija paredz pilnas nodokļu saistības 

konkrētajā valstī, t.i., nodokļu subjekta vispasaules ienākumu un īpašuma 
aplikšanu ar nodokļiem konkrētajā valstī. Savukārt "ekonomiskās" 
piederības koncepcija pieļauj tikai ierobežotas tiesības aplikt ienākumu vai 
īpašumu ar nodokļiem konkrētajā valstī, t.i., tiesības aplikt ar nodokļiem tikai 
attiecīgās valsts izcelsmes ienākumus vai attiecīgās valsts teritorijā radušos 
ienākumus un īpašumu, kas atrodas attiecīgās valsts teritorijā. 

Liels skaits valstu savā nacionālajā likumdošanā piemēro gan rezidences 

principu, gan arī ienākuma izcelsmes principu, t.i., apliek ar nodokļiem: 

1. savas valsts rezidentu vispasaules īpašumu un ienākumus, kā arī 

2.1.nerezidentu ienākumus no tāda īpašuma, kas atrodas attiecīgajā valstī, un 

2.2.nerezidentu ienākumus, kuru izcelsmes avots ir attiecīgā valsts (darba 
alga, atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem utt.). 

Savukārt atsevišķas valstis piemēro teritoriālo principu, saskaņā ar kuru 
nodokļu subjekta vispasaules ienākumus un īpašumu apliek ar nodokļiem 
tajā valstī, kuras teritorijā tie ir gūti, nevis nodokļu subjekta rezidences valstī. 
Tādējādi, nodokļu saistības var rasties tikai attiecībā uz nodokļu nerezidenta 
ieņēmumiem attiecīgajā valstī, nevis uz tā ienākumiem no ārzemju izcelsmes 
avotiem. Līdz ar to teritoriālais princips šī vārda burtiskajā nozīmē efektīvi 
novērš dubulto nodokļu aplikšanu. 

Dubultā aplikšana ar nodokļiem var veidoties sakarā ar to, ka konkrētās 
valstis piemēro dažādus nodokļu aplikšanas principus. Piemēram, ASV 
piemēro pilsonības principu attiecībā uz fizisko personu ienākumu aplikšanu 
ar nodokļiem. Praksē tas nozīmē, ka ASV pilsonim ir pienākums maksāt 
nodokļus par viņa vispasaules ienākumiem ASV, neatkarīgi no tā, kur šī 
fiziskā persona uzturas. Ja ASV pilsonis ir Holandes rezidents (uzturas 
Holandē vairāk nekā 183 dienas jebkurā 12 mēnešu periodā) un saņem 
darba algu no Holandes izcelsmes avota (par Holandē reģistrētā uzņēmuma 
labā sniegtajiem pakalpojumiem), viņam būs jāmaksā nodokļi par viņa 
vispasaules ienākumiem: 

• ASV - tāpēc ka aplūkojamā fiziskā persona ir ASV pilsonis, kā arī 
• Holandē - tāpēc ka Holandē aplūkojamā fiziskā persona ir uzskatāma par 

rezidentu nodokļu vajadzībām. 
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Situācija var kļūt vēl sarežģītāka, ja fiziskā persona saņem ienākumus 
no trešās valsts izcelsmes avotiem. Pēdējā gadījumā ienākuma izcelsmes 
valsts (trešā) var aplikt fiziskās personas trešajā valstī gūtos ienākumus ar 
nodokļiem, pamatojoties uz ienākumu izcelsmes principu. Vienlaicīgi ASVun 
Holandei ir tiesības aplikt šo pašu ienākumu ar nodokļiem ASV un Holandē 
sakarā ar to, ka tām ir tiesības aplikt šīs fiziskās personas vispasaules 
ienākumus, attiecīgi pamatojoties uz pilsonības un rezidences principiem. 

Līdzīgos gadījumos dubultā nodokļu aplikšana var tikt novērsta, 
pamatojoties uz nacionālās likumdošanas nosacījumiem, kā arī izmantojot 
adekvātus nodokļu konvencijas nosacījumus. Dubultā aplikšana ar nodokļiem 
var tikt novērsta, izmantojot sekojošas vispāratzītas metodes: 

• Ienākumu atbrīvošana no nodokļiem 

• Nodokļu kredīts 

• Apliekamo ienākumu samazināšana 

Šīs dubultās nodokļu aplikšanas novēršanas metodes var būt paredzētas 
gan nacionālajā likumdošanā, gan arī attiecīgajās nodokļu konvencijās. 
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NODOKĻU KONVENCIJU MĒRĶIS UN 
LABVĒLĪGIE NOSACĪJUMI 

Dubultās nodokļu aplikšanas novēršana var būt uzskatāma par galveno 
nodokļu konvenciju mērķi. Līdz ar to primārais nodokļu konvenciju uzdevums 
ir risināt jautājumus, kas saistīti ar dažādu nodokļu sistēmu pārklāšanos, un 
likumīgi sadalīt nodokļu aplikšanas tiesības starp divu vai vairāku valstu 
jurisdikcijām. Tā, piemēram, vienpusējas tiesības aplikt ienākumus ar 
nodokļiem var piešķirt vai nu ienākuma izcelsmes, vai rezidences valstij. 
Alternatīvi tiesības aplikt ienākumu ar nodokļiem var piešķirt ienākuma 
izcelsmes valstij un rezidences valstij ar nosacījumu, ka pēdējā garantē 
dubultās nodokļu aplikšanas novēršanu (piemēram, ļauj izmantot ārzemēs 
samaksāto nodokļa summu kā nodokļa kredītu). 

Turklāt dubultās nodokļu aplikšanas situācijā nodokļu maksātājs var lūgt 
savas valsts nodokļu institūciju sazināties ar otras valsts nodokļu institūciju 
un, neņemot vērā nacionālās likumdošanas un nodokļu konvencijas 
nosacījumus, savstarpēji vienoties par citu nodokļu maksāšanas kārtību. 

Nodokļu konvencijas otrs uzdevums ir novērst nodokļu nemaksāšanu, 
sankcionējot informācijas apmaiņu starp abu līgumslēdzēju valstu nodokļu 
institūcijām. 

Līdz ar to nodokļu konvencijas nenoliedzami ir svarīgs ārzemju investīciju 
instruments, ar kuru palīdzību nodokļu maksātājiem ir reāla iespēja samazināt 
savas nodokļu izmaksas starptautisko darījumu veikšanas rezultātā. 
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N O D O K Ļ U K O N V E N C I J U VEIDI 

Šobrīd izplatītākā nodokļu konvenciju forma ir visaptveroša konvencija 
starp divām valstīm attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem. Šādā veidā 
nodokļu konvencija ietver nosacījumus, kuri paredz kārtību, kādā noteiktās 
jurisdikcijās ar nodokļiem tiek aplikti sekojoši ienākumi: 
• noteiktas izcelsmes ienākumi (dividendes, kapitāla pieaugums, ienākumi no 

akciju pārdošanas, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas vai pārdošanas utt); 
• ienākumi no dažādām aktivitātēm (ienākumi no saimnieciskās darbības 

veikšanas, darba alga); 
• citi ienākumi un kapitāla pieaugums. 

Kā minēts iepriekš, neatņemama visaptverošās nodokļu konvencijas 
sastāvdaļa ir savstarpējas vienošanās attiecībā uz informācijas apmaiņu un 
savstarpējās palīdzības nosacījumi. Šobrīd ir noslēgts vairāk nekā 2500 šādu 
konvenciju. Vairums noslēgto konvenciju noslēgtas, pamatojoties uz OECD 
Konvencijas Modeli. Bez OECD Modeļa Konvencijām pastāv arī noteiktas 
daudzpusējas nodokļu konvencijas, t.sk. visaptverošās un specifiskās. Pašlaik 
ir noslēgta tikai viena visaptveroša daudzpusēja nodokļu konvencija, kurai ir 
nozīmīga loma, - Ziemeļvalstu nodokļu konvencija starp Norvēģiju, Zviedriju, 
Somiju, Dāniju, Islandi un Faroe Salu (1983). 

Šī konvencija tika noslēgta 1983. gadā un kopš tā laika ir vairākkārt 
grozīta. Tā aizstāja 10 divpusējās starpvalstu nodokļu konvencijas. Teorē
tiski daudzpusējās nodokļu konvencijas priekšrocība ir dubultās nodokļu 
aplikšanas novēršana starp valstīm ar unificētu nodokļu sistēmu. Tomēr prak
sē noteiktu valstu nacionālās likumdošanas īpatnību dēļ daži Ziemeļvalstu 
nodokļu konvencijas panti ir vēl sarežģītāki par OECD Modeļa Konvencijas 
nosacījumiem (piemēram, Ziemeļvalstu nodokļu konvencijas 10. pants 
attiecībā uz dividenžu aplikšanu ar nodokļiem un 25. pants attiecībā uz 
dubultās nodokļu aplikšanas novēršanu). 

Labs daudzpusējas nodokļu konvencijas piemērs ir Eiropas Savienības 
Arbitrāžas Konvencija, kura paredz risinājumus darījumu cenas noteikšanas 
problēmām starp darījumu partneriem Eiropas Savienības valstīs. 

Bez visaptverošajām nodokļu konvencijām par ienākuma un kapitāla 
nodokļiem pastāv arī konvencijas par dubultā mantojuma nodokļa novēršanu, 
bet to skaits šobrīd ir ļoti ierobežots. 
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M O D E Ļ A K O N V E N C I J A S 

Vissvarīgākās nodokļu konvencijas ir OECD konvencijas Modelis un 
Apvienoto Valstu konvencijas Modelis. Izņemot tās, valstis var izmantot viņu 
pašu izstrādātus modeļus (noslēdzot konvencijas ar citām valstīm). 

OECD Modelis tiek plaši izmantots 30 OECD dalībvalstīs nodokļu dubultās 
aplikšanas novēršanas vajadzībām. Savukārt Apvienoto valstu konvencijas 
Modelis visbiežāk tiek izmantots, noslēdzot nodokļu konvencijas starp 
attīstītām un attīstības valstīm, un tas galvenokārt palīdz regulēt jautājumus 
attiecībā uz ienākuma aplikšanu ar nodokļiem ienākuma izcelsmes valstī. 
Vairumā gadījumu savstarpējā ieņēmumu plūsma uz attīstības valstīm ir 
salīdzinoši lielāka nekā uz attīstītajām valstīm. Līdz ar to vērojama tendence, 
ka attīstības valstis pieprasa lielāku apliekamā ienākuma daļu, salīdzinājumā 
ar OECD valstīm, starp kurām ieņēmumu maksājumu plūsmas bilance ir 
ievērojami zemāka. 

Salīdzinājumā ar OECD konvencijas Modeli, galvenās Apvienoto Valstu 

konvencijas Modeļa priekšrocības ir: 

• plašāka pastāvīgās pārstāvniecības definīcija; 

• ierobežota pievilkšanās spēka principa piemērošana; 

• autoratlīdzība var tikt aplikta ar nodokļiem ienākuma izcelsmes valstī tikai 
līdz noteiktam līmenim (saskaņā ar OECD konvencijas nosacījumiem 
autoratlīdzība tiek aplikta ar nodokļiem pēc 0% likmes); 

• netiek noteikti ierobežojumi attiecībā uz ieturējuma nodokļa likmēm no 
dividenžu un procentu izmaksām. 
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O E C D K O N V E N C I J A S M O D E L I S 

Galvenais OECD modeļa mērķis ir piedāvāt vienotu bāzi likumīgai 
dubultās nodokļu aplikšanas problēmu risināšanai starptautiskajā līmenī. 
Ar mērķi izskaidrot OECD konvencijas Modeļa konvencijas piemērošanas 
kārtību tiek izstrādāti un regulāri papildināti kompetentie komentāri, kuros 
tiek sniegti ilustratīvi piemēri. Konvencijas teksts kopā ar komentāriem 
sniedz kompetentus norādījumus OECD dalībvalstīm, kā arī citām valstīm 
nodokļu konvencijas noslēgšanas un piemērošanas procesā. 

OECD Modelis sastāv no septiņām sadaļām: 

I. nodaļa (1. un 2. pants) nosaka konvencijas saturu (nosaka nodokļus, 
kurus piemēro saskaņā ar šīs konvencijas nosacījumiem, kā arī definē 
personas, attiecībā uz kurām piemēro aplūkojamos nodokļus). 

II. nodaļa (3.,4. un 5. pants) sniedz konvencijā izmantoto terminu 
definīcijas. Citi termini (piemēram, nekustamā īpašuma, dividenžu, 
procentu un autoratlīdzības definīcija) tiek sniegti attiecīgajos pantos. 
3.pants sniedz vispārējās nozīmes terminu definīcijas. Divas svarīgākās 
koncepcijas iztirzātas speciālos pantos, precīzāk - rezidences (4. pants) un 
pastāvīgas pārstāvniecības (5. pants) koncepcijā. 

III. nodaļa (no 6. līdz 21. pantam) aplūko dažādus ienākumu veidus un 
nosaka kārtību, kādā izcelsmes vai rezidences valstij ir tiesības piemērot 
nodokli. 

Nozīmīgākās definīcijas nodokļu konvencijas terminoloģijā ir sekojoši 
jēdzieni: 

• "var tikt aplikts ar nodokļiem"; 

• "nevar tikt aplikts ar nodokļiem"; 

• "var tikt aplikts ar nodokļiem tikai". 

Parasti rezidences valstij ir tiesības piemērot nodokļus attiecībā uz 
apliekamās personas vispasaules ienākumiem. Tomēr noteiktās ienākumu 
kategorijās ar nodokļiem var aplikt arī ienākumu izcelsmes valstī. Šajā 
kontekstā ir svarīga jēdziena "var tikt aplikts ar nodokļiem tikai" nozīme. 
Aplūkojamais jēdziens norāda, ka rezidences valstij ir ekskluzīvas tiesības 
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aplikt ar nodokļiem noteiktus ienākumus, piemēram, uzņēmējdarbības peļņu, 
autoratlīdzību, atlīdzību par atkarīgiem pakalpojumiem, pensijas un citus 
ieņēmumus. Līdz ar to dubultā aplikšana ar nodokļiem neveidojas tāpēc, ka 
izcelsmes valstij nav tiesību piemērot nodokļus attiecīgajiem ienākumiem. 

Jēdziens "var tikt aplikts ar nodokļiem" norāda uz to, ka izcelsmes valstij 
ir ierobežotas vai neierobežotas tiesības aplikt ar nodokļiem noteikta veida 
ienākumus. Neierobežotas tiesības nozīmē, ka sekojoši ienākumu veidi var 
tikt aplikti ar nodokļiem ienākuma izcelsmes valstī: 

• ienākumi no nekustamā īpašuma; 

• uzņēmējdarbības peļņa, kas ir saņemta, izmantojot pastāvīgo 
pārstāvniecību ienākuma izcelsmes valstī; 

• atlīdzība par atkarīgiem pakalpojumiem, ja tie ir sniegti vairāk nekā 183 
dienas jebkurā 12 mēnešu periodā; 

• direktoru, mākslinieku un sportistu atlīdzība, 

• kapitāla pieaugums utt. 

Visos gadījumos rezidences valstij ir arī tiesības aplikt attiecīgo ienākumu 
ar nodokļiem, pieņemot, ka tā garantē atbrīvojumus no dubultās nodokļu 
maksāšanas saskaņā ar nodokļu konvencijas nosacījumiem. 

Ierobežotas tiesības aplikt ar nodokļiem dividenžu un procentu ienākumus 
ir gan rezidences, gan arī ienākuma izcelsmes valstij, bet ienākuma izcelsmes 
valstij ir tiesības aplikt aplūkojamos ienākumus ar nodokli līdz noteiktam 
līmenim (konvencijā noteiktajai procentu likmei). Rezidences valsts var 
iekļaut attiecīgos ienākumus apliekamajā ienākumā, bet tai ir jānodrošina 
iespēja izmantot nodokļu kredītu attiecībā uz nodokli, kas samaksāts no 
attiecīgā ienākuma izcelsmes valstī. Atsevišķas nodokļu konvencijas var 
atbrīvot dividenžu ienākumus no nodokļiem, pieņemot, ka ir ievērotas 
noteiktas likumdošanas prasības (līdzdalības atbrīvojuma nosacījumi utt.). 

IV. nodaļa (22.pants) apraksta kapitāla & īpašuma aplikšanu ar nodokļiem. 
Šis pants nosaka, ka ieņēmumi no nekustamā īpašuma un pastāvīgās 
pārstāvniecības radītā uzņēmējdarbības peļņa ir apliekami ar nodokļiem tajā 
valstī, kur attiecīgais īpašums & pastāvīgā pārstāvniecība atrodas. Cita veida 
īpašums var tikt aplikts ar nodokļiem īpašnieka rezidences valstī (ja šī valsts 
piemēro jebkāda veida īpašuma nodokli). 
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V. nodaļa (23. pants A un B daļas) paredz divas galvenās dubultas nodokļu 
aplikšanas novēršanas metodes. 

VI. nodaļa (24.-28. panti) satur sekojošus nosacījumus: 

• 24.pants aizliedz diskrimināciju nodokļu jautājumos; 

• 25.pants paredz tā saucamo savstarpējo vienošanās procedūru, kura ir 
izveidota, lai risinātu iespējamās nesaskaņas un konfliktus starp divu 
valstu nodokļu institūcijām; 

• 26. pants paredz informācijas apmaiņas procedūru starp divu valstu 
(konvencijas dalībnieku) nodokļu institūcijām. 

VII. nodaļa (29. un 30. pants) paredz konvenciju spēkā stāšanās un 
izbeigšanas kārtību. 
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K O N V E N C I J U U N 

N A C I O N Ā L Ā S L I K U M D O Š A N A S 

M I J I E D A R B Ī B A 

Nereti nodokļu konvenciju nosacījumi nozīmīgi atšķiras no nacionālās 
likumdošanas prasībām un noteiktos gadījumos var būt pretrunīgi 
(piemēram, nodokļu saistību noteikšanas konflikts rezidences un ieņēmumu 
izcelsmes principu vienlaicīgas piemērošanas rezultātā). Līdz ar to aktuāli ir 
sekojoši jautājumi: 

Attiecības starp nodokļu konvenciju un nacionālās 
likumdošanas prasībām 
Vairumā gadījumu, pamatojoties uz konvenciju prioritātes principu, 

nodokļu konvenciju prasības ir noteicošākas par nacionālās likumdošanas 
prasībām (t.i., konvencijas ir uzskatāmas par "lex specialis"). Konvenciju 
prioritātes princips darbojas neatkarīgi no tā, vai nacionālās likumdošanas 
prasības stājās spēkā pirms vai pēc nodokļu konvencijas spēkā stāšanās. 
Tādējādi, gadījumā, ja nacionālās likumdošanas normas, kas stājās spēkā 
pēc konvencijas spēkā stāšanās datuma, ir pretrunā ar nodokļu konvencijas 
nosacījumiem, ir jāpiemēro nodokļu konvencijas normas. 

Tomēr atsevišķas valstis nepiešķir speciālo statusu nodokļu konvencijām 
(piemēram, Dānija, Izraēla, Jaunzēlande). Līdz ar to likums, kas stājās 
spēkā pēc nodokļu konvenciju spēkā stāšanās, var būt ārpus konvencijas 
nosacījumiem un teorijas. Pēdējā gadījumā ir iespējams, ka nacionālā 
likumdošana varētu būt noteicošā par konvencijas nosacījumiem. Tomēr 
praksē tas nav iespējams sakarā ar to, ka vairākums valstu uzskata, ka 
atkāpšanās no konvenciju nosacījumiem nozīmētu valsts starptautisko 
saistību pārkāpšanu. 

Starptautiskajā nodokļu likumdošanā konvencijas saistību pārkāpšana ir 
uzskatāma par konvenciju neievērošanu (t\.,"treaty override"). Konvenciju 
saistību pārkāpšana praksē sastopama ASV. Spilgts piemērs tam būtu FIRTA 
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(t.i., likums par ārzemju investīcijām nekustamajā īpašumā, kas atrodas ASV 
teritorijā) un ļauj ASV aplikt ar nodokļiem nerezidentu ienākumus no ASV 
esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas kompāniju akciju pārdošanas. 
Tāda ienākuma aplikšana ar nodokli rezidences valstī (mūsu gadījumā ASV) 
nav paredzēta starptautiskajās nodokļu konvencijās. 

Vai nodokļu konvencijas varētu veidot 
nodokļu saistības? 
Pastāv vispārējs pieņēmums, ka nodokļu konvencija nevar veidot 

nodokļu saistības. Līdz ar to valsts var piemērot nodokli saskaņā ar nodokļu 
konvencijas nosacījumiem tikai pie nosacījuma, ka līdzīgā situācijā var 
piemērot nodokli saskaņā ar nacionālās likumdošanas nosacījumiem. 

Piemērs: Nodokļu konvencija paredz 10 % nodokļa ieturēšanu no 
procentu maksājumiem nerezidentiem. Gadījumā, ja konkrētās valsts vietējā 
likumdošana neparedz nodokļa ieturēšanu no procentu maksājumiem, šai 
valstij nav tiesības ieturēt nodokli, pamatojoties uz nodokļu konvencijas 
nosacījumiem, neraugoties uz to, ka konvencijas nosacījumi prevalē pār 
nacionālās likumdošanas nosacījumiem. 

Šī principa ievērojams izņēmums ir Francijas nacionālā likumdošana, 
saskaņā ar kuru nodokļu konvencijās paredzētās nodokļu aplikšanas tiesības 
rada nodokļu saistības Francijā. 

Vai nodokļu konvencija varētu pasliktināt nodokļu 
maksātāja pozīciju? 
Atsevišķos gadījumos nodokļu konvencija var paredzēt tādus nosacījumus, 

kuri ievērojami pasliktina nodokļu maksātāja pozīciju, kas sākotnēji tika 
noteikta saskaņā ar nacionālās likumdošanas prasībām. Piemēram, nodokļu 
konvencijas nosacījumi var paredzēt dubultās nodokļu aplikšanas novēršanai 
nodokļu kredītu nodokļa maksātāja rezidences valstī pēc nodokļu konvencijas 
spēkā stāšanās datuma. Tas varētu pasliktināt nodokļu maksātāja pozīciju, 
pieņemot, ka pirms nodokļu konvencijas spēkā stāšanās attiecīgais 
ienākums tika atbrīvots no aplikšanas ar nodokļiem saskaņā ar nacionālās 
likumdošanas nosacījumiem. Tomēr Eiropas Savienības tieslietu praksē ir 
zināmi precedenti, kad Augstākā Tiesa ir pieņēmusi lēmumu atļaut nodokļu 
maksātājam piemērot labvēlīgos nacionālās likumdošanas nosacījumus. 
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R E Z I D E N C E S K O N C E P C I J A S N O Z Ī M E 

Piemērojot nodokļu konvencijas, nodokļu maksātajā rezidences noteikšanas 
koncepcijai ir īpaši nozīmīga loma sekojošos gadījumos: 

• Nosakot konkrētās nodokļu konvencijas darbības sfēru un piemērošanas 
noteikumus (piemēram, nodokļu konvencijas pirmais pants nosaka, ka 
nodokļu konvencijas nosacījumi ir piemērojami tikai attiecībā uz tādiem 
nodokļu maksātājiem, kuri ir vienas vai abu valstu rezidenti). 

• Dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanai dubultās rezidences gadījumos 
(t.i., gadījumos, kad nodokļu maksātājs ir uzskatāms par nodokļu 
rezidentu abās līgumslēdzējās valstīs un līdz ar to šim nodokļu maksātājam 
ir pienākums maksāt nodokļus abās aplūkojamās valstīs). Dubultās 
rezidences situācija var veidoties sakarā ar to, ja divas līgumslēdzējas 
valstis piemēro dažādus rezidences noteikšanas principus (piemēram, 
potenciālā nodokļu maksātāja uzturēšanās ilgums varētu būt izmantojams 
kā izšķirošais kritērijs vienā valstī un dzīvesvietas atrašanās vieta - otrā 
valstī). 

• Dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanai (piemēram, gadījumos, kad 
nodokļu aplikšanas tiesības piemēro gan nodokļu maksātāja rezidences 
valsts, gan arī ienākuma izcelsmes valsts). 
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N O D O K Ļ U K O N V E N C I J U N O S A C Ī J U M U 

S T R U K T Ū R A 

OECD konvenciju modeļa 4. pantā ir sniegta jēdziena "Līgumslēdzējas 
valsts rezidents" definīcija nodokļu konvencijas normu piemērošanas 
vajadzībām. Sniegtās definīcijas nozīmi raksturo sekojošs piemērs. 

Zviedrijas Augstākās 
Administratīvās Tiesas lēmums 
(1995. gada 2 2 . novembris) 
Zviedrijas nodokļu maksātājs aplūkojamajā taksācijas periodā uzturējās un 

strādāja Kenijā. Saskaņā ar Kenijas nacionālās likumdošanas nosacījumiem, 
viņš ir uzskatāms par Kenijas rezidentu. Tomēr, saskaņā ar specifiskajiem 
Zviedrijas nacionālās likumdošanas nosacījumiem (turpmāk - "piecu gadu 
noteikumi"), viņš ir uzskatāms par Zviedrijas rezidentu turpmāko piecu gadu 
laikā (sakarā ar to, ka nodokļu maksātājam ir būtiskas saites ar Zviedriju, par 
ko liecina līdzdalība Zviedrijas uzņēmumā). 

Sakarā ar Zviedrijas - Kenijas nodokļu konvencijas "saišu nodalīšanas 
noteikumiem", nodokļu maksātājs ir uzskatāms par Kenijas rezidentu. 

Aplūkojamajā taksācijas gadā nodokļu maksātājs saņēma Zviedrijas 
izcelsmes ienākumus no investīciju fonda Zviedrijas bankā. Šis ienākums tika 
klasificēts kā procentu ieņēmumi, neraugoties uz to, ka šiem ieņēmumiem 
bija noteiktas dividenžu pazīmes. 

Saskaņā ar nodokļu konvencijas nosacījumiem, Zviedrijai ir tiesības 
ieturēt ieturējuma nodokli no aplūkojamajiem procentu maksājumiem. 
Tomēr, saskaņā ar Zviedrijas nacionālās likumdošanas nosacījumiem, 
Zviedrija neietur nodokli no dividenžu maksājumiem. 

Zviedrijas nodokļu institūcijas ieturēja nodokli no aplūkojamajiem 
nodokļu maksātāja ienākumiem (kā no procentu maksājumiem), pamatojot 
savu rīcību ar to, ka, neraugoties uz to, ka, saskaņā ar nodokļu konvencijas 
nosacījumiem, nodokļu maksātājs ir uzskatāms par Kenijas rezidentu, 
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nodokļu maksātāja ienākumi var tikt aplikti ar nodokļiem Zviedrijā, ņemot 
vērā iepriekšminēto "piecu gadu noteikumu" nosacījumus. 

Neraugoties uz to, ka divās zemākstāvošajās tiesu instancēs šī lieta tika 
izšķirta nodokļu institūciju labā, Augstākā tiesa nosprieda, ka, saskaņā ar 
nodokļu konvencijas nosacījumiem, nodokļu maksātājs viennozīmīgi ir 
uzskatāms par Kenijas rezidentu un viņa rezidences statuss pēc nodokļu 
konvencijas nosacījumiem nosaka viņa rezidenci arī Zviedrijas nacionālās 
likumdošanas vajadzībām. Līdz ar to Zviedrijai nav tiesības aplikt ar 
nodokļiem nodokļu maksātāja Zviedrijas izcelsmes procentu ienākumus. 

OECD konvenciju modeļa 4.panta pirmā daļa definē jēdzienu 
"Līgumslēdzējas valsts rezidents" sekojoši: 

"Jebkura persona, kas, saskaņā ar šīs valsts likumdošanu, pakļauta 
aplikšanai ar nodokļiem, pamatojoties uz pastāvīgās dzīvesvietas, rezidences, 
vadības atrašanās vietu un citiem līdzīgiem kritērijiem." 

Sakarā ar to, ka minētā rezidences definīcija ir piemērojama tikai nodokļu 
konvenciju vajadzībām, nodokļu maksātājs uzskatāms par otras valsts 
rezidentu saskaņā ar nacionālās likumdošanas nosacījumiem ārpus nodokļu 
konvencijā atrunāto nodokļu piemērošanas darbības sfēras (piemēram, 
netiešo nodokļu piemērošanai). 

OECD konvenciju modeļa 4. panta otrās daļas mērķis ir novērst fiziskās 
personas dubultās rezidences sekas (t.i., dubultās nodokļu aplikšanas risku). 
Starptautiskajā nodokļu likumdošanā šī koncepcija ir definēta kā "saišu 
nodalīšanas noteikumi" jeb "tie - breaker rule". Šī koncepcija detalizēti 
aplūkota zemāk. 

OECD konvenciju modeļa 4. panta trešajā daļā tiek risināti uzņēmumu un 
citu institūciju rezidences noteikšanas jautājumi, nosakot "saišu nodalīšanas 
noteikumus" uzņēmumu dubultās rezidences novēršanai. 
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DUBULTĀ R E Z I D E N C E : 

S A I Š U N O D A L Ī Š A N A S N O T E I K U M I 

Privātpersonas 
Kā jau minēts iepriekš, OECD modeļa 4.panta otrā daļa paredz saišu 

nodalīšanas noteikumus privātpersonu dubultās rezidences novēršanai (t.i., 
privātpersonu ieņēmumu dubultās aplikšanas ar nodokļiem novēršanai). 

Par pirmo kritēriju dubultās rezidences novēršanai ir jāuzskata nodokļu 
maksātāja pastāvīgās dzīvesvietas atrašanās kritērijs. 

Gadījumā, ja nodokļu maksātājam ir pastāvīga dzīvesvieta abās 
līgumslēdzējās valstīs, ir jāuzskata, ka viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir tajā 
valstī, kur viņam ir ciešākas personīgās un ekonomiskās saites vai intereses, 
jeb "centrē of vital interests". Līdz ar to katrā konkrētajā gadījumā, nosakot 
nodokļu maksātāja rezidenci nodokļu vajadzībām, ir jāizvērtē sekojoši 
faktori: 

• nodokļu maksātāja ģimenes un sociālās saites, 

• nodokļu maksātāja nodarbinātības vieta, 

• politiskās, kultūras un citas aktivitātes, 

• uzņēmējdarbības veikšanas vieta, 

• vieta, no kuras nodokļu maksātājs administrē savu īpašumu. 

Piemērs. Franču "Conseil d'Etat" tiesas lēmums (1988. gada 23. marts) 

Nodokļu maksātājs, kam pieder nekustamais īpašums Francijā (gan 
Parīzē, gan arī Parīzes apvidū), uzskata, ka viņš ir Francijas rezidents, 
pamatojoties uz to, ka viņš bieži uzturas Francijā un viņam ir pastāvīgā 
dzīvesvieta Francijā. Tomēr šis nodokļu maksātājs pastāvīgi strādā Beļģijā, 
kā arī viņa ģimene pastāvīgi dzīvo viņam piederošajā mājā Beļģijā. 

Šajā situācijā tiesa pieņēma lēmumu, ka, pamatojoties uz Beļģijas 
- Francijas nodokļu konvencijas 4.panta otrās daļas nosacījumiem, nodokļu 
maksātāja nodokļu rezidence, aplūkojamajā gadījumā - tā saucamā īstā 
dzīvesvieta, šo nodokļu konvenciju kontekstā ir Beļģija, jo viņa ciešāko 
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personīgo un ekonomisko saišu vieta (t.i., "centrē of vital interests) ir 

Beļģija. 
Gadījumā, ja ciešāko personīgo un ekonomisko saišu vietu nav iespējams 

noteikt nevienā no līgumslēdzējām valstīm vai ja nodokļu maksātāja ciešāko 
personīgo un ekonomisko saišu vieta ir abās līgumslēdzējās valstīs, ir 
uzskatāms, ka viņa rezidences valsts nodokļu konvenciju kontekstā irtā valsts, 
kur nodokļu maksātājs uzturas (t.i., uzturēšanas ilgums attiecīgajā valstī ir 
uzskatāms par izšķirošo kritēriju rezidences noteikšanas vajadzībām). 

Gadījumā, ja nodokļu maksātājam ir pastāvīga uzturēšanās vieta abās 
valstīs vai nav nevienā no valstīm, par izšķirošo kritēriju ir uzskatāma 
nodokļu maksātāja pilsonība. 

Gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir abu valstu pilsonis, situācija var tikt 
atrisināta, abām valstīm savstarpēji vienojoties. 

Uzņēmumi un citas institūcijas 
Ceturtā panta trešā daļa izskaidro rezidences noteikšanas principus 

uzņēmumiem, kā arī citām institūcijām, neatkarīgi no tā, vai tās ir (vai 
nav) juridiskās personas. Gadījumā, ja, saskaņā ar nacionālo likumdošanu, 
uzņēmums ir abu valstu rezidents, uzņēmējdarbības vadības atrašanās vietai 
ir izšķirošā nozīme. Tādējādi, atšķirībā no OECD konvenciju modeļa 4.panta 
otrajā daļā noteiktajiem saišu nodalīšanas noteikumiem privātpersonām, 
uzņēmumu rezidences noteikšanas vajadzībām izmanto tikai vienu kritēriju 
- uzņēmējdarbības vadības atrašanās vietu. 

Nodokļu konvenciju kontekstā par uzņēmējdarbības vadības atrašanās 
vietu ir uzskatāma vieta, kur tiek risināti uzņēmuma stratēģiskās vadības 
politikas jautājumi un pieņemti attiecīgie stratēģiska rakstura lēmumi 
(parasti tā ir augstākā līmeņa vadības atrašanās vieta, piemēram, galvenā 
uzņēmuma biroja atrašanās vieta). Savukārt vieta, kur attiecīgie vadības 
lēmumi tiek realizēti, kā arī vieta, kur uzņēmējdarbība tiek tikai pārraudzīta, 
nav izšķirošā. Gadījumā, ja uzņēmuma komerciālā un nekomerciālā darbība 
tiek vadīta no dažādām vietām, izšķirošā ir komerciālās vadības atrašanās 
vieta. 

Gadījumā, ja uzņēmējdarbības vadības vietu nav iespējams noteikt, 
pamatojoties uz minētajiem kritērijiem, izšķirošā ir augstākā līmeņa vadības 
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rezidences vieta. Attiecīgās privātpersonas dubultās rezidences gadījumā 
tiek piemēroti ceturtā panta otrās daļas nosacījumi (saišu nodalīšanas 
noteikumi). 

Uzņēmuma daļu vai akciju īpašnieks, kuram pieder šī uzņēmuma 
akciju vai daļu kontrolpakete, ir uzskatāms par augstākā līmeņa vadības 
pārstāvi tikai tajā gadījumā, ja viņš ir iesaistīts šī uzņēmuma stratēģisko 
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas procesā un viņam ir būtiska ietekme 
šo lēmumu pieņemšanā. 

Uzņēmumu dubulto rezidenci bieži izmanto nodokļu plānošanas 
vajadzībām. Tā, piemēram, līdz 1988. gadam attiecībā uz darījumiem starp 
ASV un Lielbritānijas uzņēmumiem bija iespējams izmantot viena un tā paša 
uzņēmuma zaudējumus abās valstīs (Lielbritānijā kā valstī, kur uzņēmums 
tiek dibināts, kā arī ASV, kur atrodas uzņēmējdarbības vadības vieta). Tomēr 
šī "nodokļu plānošanas" prakse tika novērsta 1988. gadā. 

IEŅĒMUMU 
SAŅEMŠANAS PRINCIPS 

Saskaņā ar ieņēmumu saņemšanas principu, ārzemju izcelsmes 
ienākumus apliek ar nodokļiem tikai pēc attiecīgo ienākumu saņemšanas 
nodokļu maksātāja rezidences valstī. Piemēram, Lielbritānijā, kā arī citās 
valstīs šī koncepcija ir piemērojama attiecībā uz nodokļu maksātājiem, kas ir 
Lielbritānijas rezidenti, bet kuriem Lielbritānijā nav pastāvīgas dzīvesvietas 
(turpmāk - "rezidenti bez pastāvīgas dzīvesvietas"). 

Nodokļu konvenciju vajadzībām rezidenti bez pastāvīgas dzīvesvietas 
ir uzskatāmi par šīs valsts rezidentiem. Līdz ar to rezidences valstī viņu 
ieņēmumus apliek ar nodokļiem, bet ne vienmēr tie ir nodokļu maksātāja 
vispasaules ieņēmumi. Aplūkojamajā gadījumā rezidentu bez pastāvīgās 
dzīvesvietas ārzemju izcelsmes ienākumus, kurus viņi nesaņem savas 
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rezidences valstī, ar nodokļiem rezidences valstī neapliek, neraugoties uz 
to, ka šai valstij ir ekskluzīvas tiesības aplikt šos ienākumus ar nodokļiem 
saskaņā ar nodokļu konvencijas nosacījumiem. 

Piemērs: Zviedrijas Augstākās administratīvās tiesas spriedums (1987.g. 
decembris) 

Lielbritānijas rezidents bez pastāvīgas dzīves vietas - Zviedrijas pilsonis 
pārdod Zviedrijas uzņēmuma akciju paketi. Realizētie ieņēmumi no akciju 
pārdošanas tiek pārskaitīti uz šī nodokļu maksātāja bankas kontu Zviedrijā. 

Tajā laikā spēkā esošā nodokļu konvencija starp Lielbritāniju un Zviedriju 
piešķīra tiesības aplikt šādus ienākumus ar nodokļiem tikai Lielbritānijai. 
Tomēr šajā gadījumā Lielbritānija nerealizē savas tiesības aplikt aplūkojamos 
ieņēmumus ar nodokļiem sakarā ar to, ka šie ieņēmumi netika saņemti 
Lielbritānijā (piemēram, pārskaitīti nodokļu maksātāja bankas kontā 
Lielbritānijā). 

Saskaņā ar Zviedrijas nacionālās likumdošanas nosacījumiem, peļņa no 
akciju pārdošanas ir apliekama ar nodokļiem. Tomēr tiesa nosprieda, ka 
"nacionālās likumdošanas nosacījumi ir jāpiemēro tikai tad, ja konteksts (t.i., 
nodokļu konvencija) neparedz citādi...". Līdz ar to aplūkojamie ieņēmumi 
netika aplikti ar nodokļiem ne Lielbritānijā, ne Zviedrijā. 

Ar mērķi novērst šāda veida nodokļu plānošanas iespējas daudzās 
ar Lielbritāniju noslēgtās nodokļu konvencijās tika iestrādāti speciālie 
"pretizvairīšanās" nosacījumi. Piemēram, 1983. gadā nodokļu konvencijai 
starp Lielbritāniju un Zviedriju tika pievienots 27.1. pants, kas ietver 
sekojošus nosacījumus: 

"Gadījumos, ja, saskaņā ar šīs konvencijas nosacījumiem, ieņēmumi vai 
apliekamais ienākums ir atbrīvots no aplikšanas ar nodokļiem Zviedrijā, 
bet, saskaņā ar Lielbritānijas likumdošanas nosacījumiem, privātpersonas 
ieņēmumi ir apliekami ar nodokļiem Lielbritānijā tikai gadījumos, kad 
attiecīgie ieņēmumi ir pārskaitīti vai saņemti Lielbritānijā, nevis ar 
nodokļiem ir apliekama pilna ienākuma summa, atbrīvojums no nodokļiem 
Zviedrijā ir attiecināms tikai uz tiem ieņēmumiem, kas ir pārskaitīti vai 
saņemti Lielbritānijā". 
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P I L S O N Ī B A S P R I N C I P S 

Kā minēts iepriekš, ASV piemēro pilsonības principu privātpersonu 
ienākumu aplikšanai ar nodokļiem. Tas nozīmē, ka ASV pilsoņa 
(privātpersonas) vispasaules ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem ASV, 
neatkarīgi no šīs privātpersonas pastāvīgās dzīvesvietas. 

Līdz ar to, ja ASV pilsonis ir Nīderlandes rezidents un viņš saņem 
atlīdzību par darbu, kas veikts Nīderlandē, viņam būs jāmaksā nodokļi 
par viņa vispasaules ienākumiem gan ASV, jo viņš ir ASV pilsonis, gan arī 
Nīderlandē, jo viņš ir Nīderlandes rezidents. 

Pilsonības principa piemērošana nav specifiski regulēta nodokļu 
konvencijās. Tomēr OECD konvencijas pirmais pants nosaka, ka konvencija 
ir piemērojama personām, kas ir vienas vai abu valstu rezidenti, nevis pilsoņi. 
Tomēr ASV patur tiesības piemērot pilsonības principu nodokļu konvenciju 
kontekstā. Tas specifiski atrunāts "drošības nosacījumos", kuri iekļauti 
visās nodokļu konvencijās, kas noslēgtas starp ASV un citām valstīm. 

Piemērs. Latvijas - ASV nodokļu konvencijas 1. panta ceturtā un piektā 
daļa nosaka, ka: 

"4. Neatkarīgi no jebkuriem šīs konvencijas noteikumiem, izņemot 
šā panta 5. punktā noteikto, Līgumslēdzēja Valsts var aplikt ar nodokļiem 
tās rezidentus (kuru statusu nosaka saskaņā ar 4.pantu (rezidents)) un, 
pamatojoties uz pilsonību, var aplikt ar nodokļiem tās pilsoņus, it kā šī 
Konvencija nebūtu stājusies spēkā. Šīm vajadzībām jēdziens "pilsonis" 
desmit gadu ilgā periodā pēc turpmāk minēto personu statusa maiņas 
attiecas uz bijušajiem pilsoņiem vai bijušajiem ilgtermiņa rezidentiem, kuru 
statusa maiņas pamatā kā viens no galvenajiem iemesliem ir bijis nolūks 
izvairīties no nodokļu maksāšanas. 

5. Ceturtā punkta noteikumi neietekmē : 

a) atvieglojumus, kādus līgumslēdzēju Valstis piešķir saskaņā ar ... 
24.pantu (Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana)..." 

Neraugoties uz to, ka ASV patur sev tiesības piemērot nodokļus, 
pamatojoties uz pilsonības principu, saskaņā ar nodokļu konvencijas 
nosacījumiem, ASV ir jāpiešķir noteikti atvieglojumi dubultās nodokļu 
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aplikšanas novēršanai. Tomēr praksē vairākas nodokļu konvencijas neatri
sina dubultās nodokļu aplikšanas situāciju, kad ASV atsakās nodrošināt 
atvieglojumus dubultās nodokļu aplikšanas novēršanai attiecībā uz 
nodokļiem, kas tiek ieturēti no ASV izcelsmes ieņēmumiem. 

P A S T Ā V Ī G Ā S P Ā R S T Ā V N I E C Ī B A S 

K O N C E P C I J A 

Pastāvīgās pārstāvniecības definīcija ir paredzēta tikai atsevišķu 
valstu nacionālajā likumdošanā (tajā skaitā Latvijas likumdošanā). Šī 
definīcija ļauj attiecīgajai valstij aplikt nerezidentu ienākumus savā 
valstī tikai tādā gadījumā, ja ir ievēroti likumdošanā noteiktie pastāvīgās 
pārstāvniecības identifikācijas kritēriji (piemēram, šajā valstī nerezidentam 
ir pastāvīga uzņēmējdarbības veikšanas vieta, uzņēmējdarbības veikšanas 
ilgums pārsniedz likumā noteikto termiņu ut t ) . Līdz ar to pastāvīgās 
pārstāvniecības esamība attiecīgajās valstīs ir izšķirošais kritērijs dažādu 
nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, 
īpašuma nodokļa un algas nodokļa) piemērošanai. Nereti no pastāvīgās 
pārstāvniecības esamības ir atkarīgas arī nacionālās likumdošanas prasības 
attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti un noteiktos gadījumos - pat uz filiāles 
vadītāja civiltiesisko atbildību. 

Tomēr, saskaņā ar nodokļu konvenciju likumdošanu, pastāvīgās pārstāv
niecības koncepcija ir iestrādāta praktiski visās nodokļu konvencijās. 
Pastāvīgās pārstāvniecības princips paredz, ka ienākuma izcelsmes valstij ir 
tiesības aplikt ar nodokļiem ārzemju uzņēmuma peļņu tikai tādā gadījumā, 
ja uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība šajā valstī, pretējā gadījumā 
ienākuma izcelsmes valstij nav nodokļu piemērošanas tiesību (sk. OECD 
modeļa 7. panta pirmo daļu). Vispārējā gadījumā nodokļu konvencijās ir 
iekļauta pilna pastāvīgās pārstāvniecības definīcija (sk. OECD modeļa 
5.pantu). Pastāvīgās pārstāvniecības koncepcija un darījumu vērtības 
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noteikšanas princips (t.i., arm's length principle) ir uzskatāmi par diviem 
nozīmīgākajiem starptautiskās nodokļu likumdošanas principiem. īpaši lieia 
loma pastāvīgās pārstāvniecības koncepcijai ir tādās valstīs, kuru nacionālajā 
likumdošanā pastāvīgās pārstāvniecības koncepcija nav paredzēta vai 
iestrādāta (t.i., nerezidentu uzņēmumu peļņu apliek ar nodokļiem bez 
pastāvīgās pārstāvniecības koncepcijas piemērošanas), un līdz ar to nodokļu 
konvencijas sniegtie pastāvīgās pārstāvniecības nosacījumi ierobežo 
attiecīgās valsts nodokļu tiesību piemērošanu. 

Piemēram, ASV pieder pie tādām valstīm, kuras savā nacionālajā 
likumdošanā neparedz pastāvīgās pārstāvniecības koncepciju. Viss, kas ASV ir 
uzskatāms par tirdzniecību vai uzņēmējdarbību, tiek tur aplikts ar nodokļiem. 
Tomēr, saskaņā ar starptautisko nodokļu konvenciju nosacījumiem, ASV kā 
ienākuma izcelsmes valstij ir tiesības piemērot nodokli tikai tad, ja tiek 
uzskatīts, ka ASV ir identificējama pastāvīgā pārstāvniecība attiecīgās nodokļu 
konvencijas izpratnē. Neraugoties uz to, ASV dod nerezidenta uzņēmumam 
iespēju piemērot ASV nacionālo likumdošanu nodokļu konvencijas vietā. 
Piemēram, Francijas rezidentam ASV ir trīs atsevišķi uzņēmējdarbības veidi: 

• pelnošā pastāvīgā pārstāvniecība un 

• divi pārējie uzņēmējdarbības veidi, kuru ienākumi ir apliekami ar 
nodokļiem saskaņā ar ASV Iekšzemes ienākumu kodeksu (turpmāk 
tekstā - IRC). Šie divi uzņēmējdarbības veidi neatbilst pastāvīgās 
pārstāvniecības definīcijai saskaņā ar nodokļu konvencijas nosacījumiem 
starp Franciju un ASV, turklāt viens no tiem ir pelnošais uzņēmums, bet 
otrs strādā ar zaudējumiem. 

Saskaņā ar nodokļu konvencijas nosacījumiem, pastāvīgās pārstāvniecības 
ienākumi ir apliekami ar nodokļiem ASV, bet divu pārējo uzņēmējdarbības 
veidu peļņu un zaudējumus (attiecīgi) nodokļu vajadzībām ignorē. Saskaņā 
ar IRC, ienākumi no visiem trim uzņēmējdarbības veidiem būtu jāapliek ar 
nodokļiem ASV, turklāt zaudējumus, kas radušies vienam no uzņēmējdarbības 
veidiem, būtu iespējams izslēgt no kopējā apliekamā ienākuma, ko veido 
divu pelnošo uzņēmējdarbības veidu ienākumi. Tomēr Francijas nodokļu 
maksātājam nav tiesības vienlaicīgi: 

• piemērot konvencijas nosacījumus, lai neiekļautu pelnošā uzņēmējdarbī
bas veida ienākumus Francijas rezidenta apliekamajā ienākumā, pama
tojoties uz to, ka attiecīgā uzņēmējdarbība nav uzskatāma par pastāvīgo 
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pārstāvniecību saskaņa ar konvencijas nosacījumiem, kā arī 

• piemērojot IRC nosacījumus, lai samazinātu pastāvīgās pārstāvniecības 
ienākumus par neienesīgās uzņēmējdarbības zaudējumiem. 

Tomēr gadījumā, ja nodokļu maksātājs izmanto IRC visu triju 
uzņēmējdarbības veidu aplikšanai ar nodokļiem, ASV piešķir viņam tiesības 
izmantot citus nodokļu konvencijas nosacījumus, piemēram, attiecībā 
uz nodokļu maksātāja ārpus ASV izcelsmes dividenžu ienākumiem, ar 
nosacījumu, ka tie nav saistīti ar viņa uzņēmējdarbības veikšanu ASV. 

Ir jāuzsver, ka, saskaņā ar starptautiskajām nodokļu likumdošanas 
normām, pastāvīgā pārstāvniecība nav automātiski uzskatāma par nodokļu 
rezidentu pastāvīgās pārstāvniecības ienākumu izcelsmes valstī. OECD 
valstīs vispārpieņemtā pieeja ir - uzskatīt pastāvīgo pārstāvniecību par 
nerezidentu nodokļu vajadzībām ienākumu izcelsmes valstī, tomēr piešķirt 
tai tiesības aplikt ar nodokļiem šīs pastāvīgās pārstāvniecības ienākumus 
savā valstī. Sakarā ar to, ka pastāvīgā pārstāvniecība pati par sevi nav 
uzskatāma par nodokļu rezidentu ienākuma izcelsmes valstī, nodokļu 
konvencijas, ko ienākuma izcelsmes valsts ir noslēgusi ar trešajām valstīm, 
nav saistošas pastāvīgajai pārstāvniecībai. Piemēram, procenti, ko pastāvīgā 
pārstāvniecība saņem no trešās valsts, nav minēti nodokļu konvencijā starp 
to valsti, no kuras procenti ir samaksāti, un pastāvīgās pārstāvniecības valsti. 
Tas nozīmē, ka procentu ienākumu izcelsmes valstij nav tiesības piemērot 
samazināto ieturējuma nodokļa likmi, saskaņā ar tādas nodokļu konvencijas 
nosacījumiem, kura ir noslēgta ar pastāvīgās pārstāvniecības valsti. Tikai 
ja pastāvīgas pārstāvniecības galvenā biroja vai vadības atrašanās valstij 
ir noslēgta nodokļu konvencija ar procentu ienākumu izcelsmes valsti, šie 
konvencijas nosacījumi (iespēja piemērot samazināto ieturējuma nodokļa 
likmi) ir piemērojami minētajiem procentu maksājumiem. 

Pastāvīgās pārstāvniecības koncepcija varētu tikt izmantota arī nodokļu 
plānošanas vajadzībām. Piemēram, saskaņā ar ienākumu izcelsmes valsts 
nacionālās likumdošanas nosacījumiem, nav uzskatāms, ka attiecīgajā 
valstī nodokļu maksātājam ir pastāvīgā pārstāvniecība. Tomēr, saskaņā 
ar nodokļu konvencijas nosacījumiem, pastāvīgā pārstāvniecība ir identifi
cējama. Šādā situācijā pastāvīgās pārstāvniecības valstī pastāvīgās pār
stāvniecības ienākumi netiks aplikti ar nodokļiem (jo tas nav paredzēts 
nacionālajā likumdošanā), bet tajā pašā laikā ir iespēja izmantot pastāvīgās 
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pārstāvniecības ienākumu atbrīvošanu no nodokjiem valstī, kur pastāvīgā 
pārstāvniecība ir uzskatāma par rezidentu, saskaņā ar nodokļu konvencijas 
nosacījumiem. Rezultātā pastāvīgās pārstāvniecības peļņa netiek aplikta 
ar nodokļiem nevienā no valstīm. Šajā sakarā būtu jāuzsver, ka minētā 
situācija ir iespējama tikai tad, ja pastāvīgās pārstāvniecības ienākumi ir 
atbrīvoti no nodokļiem (nav iekļauti apliekamajā ienākumā) tās rezidences 
valstī. Savukārt, ja ienākumu atbrīvošanas vietā pastāvīgās pārstāvniecības 
rezidences valsts paredz nodokļu kredītu, minētā, no nodokļu maksātāja 
viedokļa izdevīgā situācija neveidojas, jo ārzemēs netiek samaksāts nodoklis. 
Turklāt pastāvīgās pārstāvniecības definīcija valsts nacionālajā likumdošanā 
parasti ir plašāka nekā konvencijas definīcija. 

Noteiktos gadījumos pastāvīgās pārstāvniecības definīcija varētu novest 
pie dubultās nodokļu aplikšanas (arī gadījumā, ja starp attiecīgajām valstīm 
ir noslēgta nodokļu konvencija). 

Piemērs. Ienākumu izcelsmes valsts nodokļu institūcijas uzskata, ka 
pastāvīgā pārstāvniecība ir identificējama gan saskaņā ar nacionālās 
likumdošanas nosacījumiem, gan arī saskaņā ar nodokļu konvencijas 
nosacījumiem, kā rezultātā no noteikta veida ienākumiem tiek ieturēts 
nodoklis. Tomēr, ja nodokļu maksātāja rezidences valsts uzskata, ka saskaņā 
ar konvencijas nosacījumiem pastāvīgā pārstāvniecība nav identificējama, 
atbrīvošana no nodokļiem vai nodokļu kredīts netiks piešķirts nodokļu 
maksātāja rezidences valstī, jo, nodokļu konvencijas izpratnē, ienākuma 
izcelsmes valstij nav tiesību piemērot nodokli šādiem ienākumiem (skat. 
OECD modeļa 7. panta pirmo daļu). 

Pastāvīgās pārstāvniecības definīcija 
nodokļu konvencijās 
OEDC modeļa 5. un 6. pantā ir izklāstīti triju veidu pastāvīgās 

pārstāvniecības identifikācijas noteikumi: 

1. Pastāvīgās pārstāvniecības identifikācijas pamatnoteikumi; 

2. Pastāvīgās pārstāvniecības identifikācijas noteikumi attiecībā uz 
celtniecības, būvmontāžas un citiem līdzīgiem projektiem; 

3. Pastāvīgās pārstāvniecības identifikācijas noteikumi saistībā ar 
privātpersonu darbību. 
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Šīm definīcijām ir liela loma OECD modeļa 7. panta kontekstā, 
nosakot uzņēmējdarbības peļņas aplikšanu ar nodokļiem. Saskaņā ar 
šī panta nosacījumiem, vienas līgumslēdzējas valsts nodokļu maksātāja 
uzņēmējdarbības peļņa var tikt aplikta ar nodokļiem otrā līgumslēdzējā valstī, 
ja šajā valstī nodokļu maksātājam ir pastāvīgā pārstāvniecība. Pastāvīgās 
pārstāvniecības definīcija ir svarīga, arī piemērojot citus OECD modeļa 
pantus (10., 11., 12., 13., 15., 21., 22. un 24.pantu). 

Pastāvīgās pārstāvniecības 
identifikācijas pamatnoteikumi 
OECD modeļa 5. pants paredz, ka viens no svarīgākajiem pastāvīgās 

pārstāvniecības identifikācijas kritērijiem ir uzņēmējdarbības veikšanas 
vieta, kuru nodokļu maksātājs pastāvīgi izmanto noteiktā laikperiodā. Par 
pastāvīgo uzņēmējdarbības veikšanas vietu ir uzskatāma uzņēmējdarbības 
veikšanas vieta, filiāle, birojs, rūpnīca, darbnīca, šahtas, naftas vai gāzes 
iegādes vieta utt. Tomēr OECD komentāros ir norādīts, ka tādu aktīvu 
esamība, kā, piemēram, akcijas vai bankas konti, parasti netiek uzskatīta par 
uzņēmējdarbības veikšanas vietu. 

Uzņēmējdarbības veikšanas vietai ir jābūt ar pastāvīgu raksturu. Praksē 
vairākas valstis uzskata, ka uzņēmējdarbības veikšanas vieta ir "pastāvīga", 
ja tā ir izmantota ilgāk nekā sešus mēnešus. Tomēr noteiktos gadījumos 
arī īsāks laikperiods varētu būt uzskatāms par "pastāvīgu" (piemēram, ja 
uzņēmējdarbības veikšanas periods ir ierobežots sakarā ar uzņēmējdarbības 
sezonalitāti). 

Pastāvīgās uzņēmējdarbības veikšanas vietas esamība automātiski 
nenozīmē, ka pastāvīgā pārstāvniecība var pastāvēt bez citu, šajā pantā 
minēto kritēriju ievērošanas. Piemēram: 

• uzņēmējdarbības vadības darbībām ir jātiek veiktām, izmantojot pastāvīgo 
uzņēmējdarbības veikšanas vietu; 

• noteiktas palīgrakstura aktivitātes (uzglabāšanas, sagatavošanas darbi, 
informācijas vākšana utt.) ir izslēgtas no pastāvīgas pārstāvniecības 
definīcijas pat tajā gadījumā, ja ir identificēta pastāvīgā uzņēmējdarbības 
veikšanas vieta. 
Privātpersonu darbības var veidot pastāvīgo pārstāvniecību, tikai ievērojot 

zemāk minētos pastāvīgās pārstāvniecības identifikācijas noteikumus. 
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Pastāvīgās pārstāvniecības identifikācijas 
noteikumi attiecībā uz celtniecības, būvmontāžas 
un citiem līdzīgiem projektiem 
OECD modeļa konvencija paredz, ka celtniecības, instalācijas projekti 

vai uzraudzības darbi veido pastāvīgo pārstāvniecību tikai tad, ja tie ilgst 
vairāk nekā 12 mēnešus (turpmāk tekstā - kvalificējamais periods). Tomēr, 
noslēdzot nodokļu konvenciju, līgumslēdzējas valstis var vienoties par īsāku 
periodu (par deviņiem vai pat sešiem mēnešiem). Konvencijā noteiktajam 
kvalificējamajam periodam ir jāpiemēro "permanences" vai "nepārtrauktības" 
tests. 

Arī ēkas nojaukšanas, remonta un uzturēšanas darbi noteiktos gadījumos 
var veidot pastāvīgo pārstāvniecību. 

Katrs celtniecības projekts vai objekts ir jāizskata atsevišķi. Tiek uzskatīts, 
ka katram celtniecības projektam vai objektam ir jābūt individuālam, no 
komerciālā un ģeogrāfiskā viedokļa. 

Parasti celtniecības plānošanas un uzraudzības darbi neveido pastāvīgo 
pārstāvniecību gadījumos, kad šo darbu veicējs neveic attiecīgā objekta 
celtniecību savā vārdā. Tomēr praksē nodokļu konvencijas nosacījumi var 
uzskatīt minētos celtniecības plānošanas un uzraudzības darbus par tādām 
darbībām, kuras veido pastāvīgo pārstāvniecību. 

Pastāvīgās pārstāvniecības identifikācijas 
noteikumi saistībā ar privātpersonu darbību 

Privātpersonu darbības var veidot pastāvīgo pārstāvniecību sekojošos 
gadījumos: 

1. Atkarīgo vai neatkarīgo individuālo pakalpojumu sniegšana ārpus savas 
normālās uzņēmējdarbības veikšanas; 

2. Privātpersona darbojas ārzemju uzņēmuma vārdā; 
3. Privātpersonai ir piešķirtas un tā regulāri izmanto tiesības slēgt līgumus 

ārzemju uzņēmumu vārdā; 
4. Privātpersonas darbības neaprobežojas ar sagatavošanas, uzglabāšanas 

un citām palīgrakstura darbībām ārzemju uzņēmuma vārdā. 

Ja minētie nosacījumi ir ievēroti, tiek uzskatīts, ka pastāvīgā 
pārstāvniecība pastāv un darbojas ārzemju uzņēmuma galvenā biroja vārdā. 
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D I V I D E N D E S , P R O C E N T I U N 

A U T O R A T L Ī D Z Ī B A O E C D M O D E Ļ A 

K O N V E N C I J Ā S 

Turpinot starptautiskās nodokļu likumdošanas pamatprincipu apskatu, 
šajā sadaļā ir aplūkoti ienākuma nodokļu piemērošanas nosacījumi un 
problēmas attiecībā uz dividenžu, procentu un autoratlīdzības izmaksām. 
Nosakot minēto ienākuma nodokļu interpretāciju, ir jāņem vērā gan OECD 
Modeļa konvencija un OECD Komentāru nosacījumi, gan arī attiecīgie Eiropas 
Kopienas likumdošanas nosacījumi, jo līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 
tie kļūst saistoši arī Latvijai un, līdz ar to, būtiski ietekmē uzņēmējdarbības 
vidi Latvijā un ārpus tās. Nereti dažādu valstu nacionālā likumdošana (gan 
Eiropas Savienības ietvaros, gan arī ārpus tās) paredz atšķirīgus dividenžu, 
procentu un autoratlīdzību klasifikācijas un, attiecīgi, nodokļu piemērošanas 
nosacījumus, kuru rezultātā var veidoties dubultās nodokļu aplikšanas 
situācijas, kādas pēc darījuma veikšanas nav iespējams novērst. Šajos 
gadījumos tieši OECD Modeļa konvencija un OECD Komentāru nosacījumi, 
kā arī atsevišķos gadījumos Eiropas Kopienas likumdošanas nosacījumi un 
darījuma nodokļu plānošana var palīdzēt strukturēt starptautiskos darījumus 
tādā veidā, lai dividendes, procenti un autoratlīdzība būtu aplikta ar nodokļiem 
tikai vienā no darījuma veikšanā iesaistītajām valstīm. 

Kā jau tika minēts iepriekš, OECD Modeļa konvencijas regulē ienākuma 
nodokļu piemērošanu darījumiem starp divām vai vairākām līgumslēdzējām 
valstīm. 

Dividenžu, procentu un autoratlīdzības aplikšana ar nodokļiem OECD 
Modeļa konvencijās ir diezgan līdzīga. Kontekstā ar pastāvīgās pārstāvniecības 
koncepciju un uzņēmējdarbības peļņas nodokļu piemērošanas nosacījumiem, 
dividendes, procenti un autoratlīdzība ir vissvarīgākie maksājumi, attiecībā 
uz kuriem tiek piemērots ieturējuma ienākuma nodoklis un ienākuma 
nodoklis un attiecībā uz ko visbiežāk veidojas dubultās nodokļu piemērošanas 
situācijas, kas uzņēmējiem ir jārisina, lai izdzīvotu mūsdienu konkurences 
apstākļos. 
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Dubultās nodokļu aplikšanas novēršanai ir svarīgi, lai abās vai vairākās 
valstīs, kur tiek veikts starptautisks darījums, attiecīgais ienākums būtu 
uzskatāms par vienāda ienākuma veidu (vai nu par dividendēm, vai procentu 
ienākumiem, vai autoratlīdzību). Piemēram, ja vienā līgumslēdzējā valstī 
vieni un tie paši ienākumi ir uzskatāmi par dividendēm un otrā valstī -
par procentu ienākumiem, tad varētu veidoties situācijas, kad vienā valstī 
attiecīgos ienākumus apliek ar ienākuma nodokli kā dividendes, bet otrā 
valstī nav iespējams izmantot samaksāto nodokļa summu kā nodokļu kredītu 
vai atbrīvot attiecīgos ienākumus no nodokļa piemērošanas sakarā ar to, ka 
attiecīgie ienākumi otrā valstī ir uzskatāmi par procentu ienākumiem un līdz 
ar to tiem ir jāpiemēro citi likumdošanas nosacījumi. Šajos gadījumos OECD 
Modeļa konvencijas nosacījumi sniedz dividenžu, procentu un autoratlīdzības 
definīcijas, kuras līgumslēdzējām valstīm ir jāievēro, nosakot ienākuma 
nodokļa piemērošanu darījumos starp šīm līgumslēdzējām valstīm, līdz ar 
to ievērojami samazinot (bet tomēr pilnībā neizslēdzot) risku, ka attiecīgie 
ienākumi abās valstīs tiks klasificēti nevienlīdzīgi. 

īstenais labuma guvējs 
Nosakot dividenžu, procentu un autoratlīdzības definīciju, OECD Modeļa 

konvencijā bieži tiek izmantots "īstenā labuma guvēja" {beneficial owner) 
jēdziens. Piemēram, minētās Konvencijas 10.2. pants paredz, ka samazināta 
ieturējuma nodokļa likme ir piemērojama tikai tad, ja dividenžu saņēmējs ir 
īstenais labuma guvējs (bet nav obligāti akciju vai daļu īpašnieks). Līdzīgi 
nosacījumi ir paredzēti arī Konvencijas 11. un 12. pantā attiecībā uz procentu 
ienākumiem un autoratlīdzību (attiecīgi). 

Tomēr ne Konvencijas 10. panta nosacījumi, ne arī OECD Komentāri 
nesniedz jēdziena "īstenais labuma guvējs" definīciju un neizskaidro tā 
nozīmi. Vienīgais nosacījums, kas palīdz mums izprast šī jēdziena nozīmi, 
ir tas, ka samazinātā ieturējuma nodokļa likme nav piemērojama tādos 
gadījumos, kad dividenžu izmaksas darījumā ir iesaistīts starpnieks (starp 
dividenžu izmaksātāju un īsteno labuma guvēju), izņemot gadījumus, kad 
starpnieks un īstenais labuma guvējs ir vienas un tās pašas līgumslēdzējas 
valsts rezidenti. Šādā veidā tiek novērsta iespēja piemērot labvēlīgus nodokļu 
konvenciju nosacījumus nodokļu nemaksāšanas nolūkos {treaty shopping -
nodokļu likumdošanas nosacījumus, ko mēs detalizēti aplūkosim nākošajā 
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žurnāla numurā), piemēram, izmantojot, no nodokļu piemērošanas viedokļa, 
izdevīgā valstī reģistrētā holdinga kompāniju kā starpnieku. Tomēr prakse 
un teorija šajā kontekstā nesaskan, jo praksē starpnieks netiek uzskatīts 
par īsteno labuma guvēju, ja līgumā ir paredzēts, ka starpnieka pienākums 
ir izmaksāt saņemtās dividendes šī starpniecības uzņēmuma akciju vai daļu 
īpašniekiem. 

Tomēr vispārējā gadījumā īstenā labuma guvēja jēdzienu piemēro 
situācijās, kad starpnieks, kas saņem dividendes, pamatojoties uz 
juridiskajiem vai līguma nosacījumiem, ir apņēmies nodot saņemtās 
dividendes, procentus vai autoratlīdzību trešajai personai (gan saistītai, 
gan arī nesaistītai). Respektīvi, īstenais labuma guvējs ir tas, kas darījuma 
veikšanas rezultātā saņem minētos ienākumus un ir tiesīgs ar viņiem brīvi 
rīkoties. 

Piemēram, nesen Holandes Augstākā tiesa pieņēma lēmumu, ar kuru 
ienākuma nodokļu piemērošanas kontekstā ienākuma saņēmējam ir jābūt 
īstenam dividenžu īpašniekam (bet nav obligāti jābūt īstenam akciju 
īpašniekam), līdz ar to piemērojot formālu vai burtisku nodokļu konvenciju 
nosacījumu interpretāciju. 

Šajā gadījumā Luxembourgh 1929 Holding Company akciju īpašniekam 
(Luxembourgh 1929 Holding Company ir uzņēmējdarbības veikšanas juridiska 
forma, attiecībā uz kuru ir piemērojami specifiski nodokļu atvieglojumi) 
nebija tiesību piemērot nodokļu konvencijā paredzētos atbrīvojumus attiecībā 
uz Lielbritānijas brokeram pārdotajiem dividenžu kuponiem. Savukārt 
Lielbritānijas brokers izmantoja samazināto ieturējuma nodokļa likmi 
attiecībā uz dividendēm, pamatojoties uz Holandes - Lielbritānijas nodokļu 
konvencijas nosacījumiem. Nodokļu institūcijas atteicās atļaut piemērot 
šo atbrīvojumu sakarā ar to, ka Lielbritānijas brokers nav uzskatāms par 
īsteno labuma guvēju. Holandes Augstākā tiesa nepiekrita Holandes nodokļu 
institūciju viedoklim. Tomēr ar to minētie nodokļu strīdi nav beigušies, jo 
Holandes nodokļu institūcijas apstrīdēja Holandes Augstākā tiesas lēmuma 
pamatotību. 

Tomēr pēc šī tiesas precedenta kļuva skaidrs, ka turpmāk nevar 
piemērot nodokļu konvencijās paredzēto samazināto ieturējuma nodokļa 
likmi automātiski: nodokļu maksātājam pirms darījuma veikšanas ir 
jāsaskaņo labvēlīgo nodokļu konvenciju nosacījumu piemērošana ar nodokļu 
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institūcijām, lai izvairītos no iespējamiem tiesas precedentiem, it īpaši, 
ņemot vērā to, ka tiesas procedūras ir dārgs un laikietilpīgs process. 

Dividendes 
OECD Modeļa Konvencijas 10. pants nosaka nodokļu piemērošanas 

nosacījumus tādām dividendēm, ko vienas līgumslēdzējas valsts (ienākuma 
izcelsmes valsts) rezidenti izmaksā otras līgumslēdzējas valsts rezidentam 
(uzņēmumam vai privātpersonai). Savukārt dividenžu "izmaksa" Konvencijas 
kontekstā ir diezgan plašs un nenoteikts jēdziens. 

Konvencijas 10. panta nosacījumi ierobežo nodokļu piemērošanas 
tiesības attiecībā uz dividendēm, piešķirot tās tai valstij, kur uzņēmums, kas 
veic dividenžu izmaksu, ir rezidents (t.i., ienākuma izcelsmes valstij). 

Termina "dividendes" definīcija tiek sniegta OECD Modeļa konvencijas 
10.3. pantā. Šis termins nosaka, ka dividendes, šīs konvencijas izpratnē, ir 
ienākumi no akcijām vai citām tiesībām, kuras nav parādprasības un kuras 
ļauj piedalīties peļņas sadalē, kā arī ienākumi no citām korporatīvajām 
tiesībām, kas ir pakļautas tādai pašai aplikšanai ar nodokļiem, kā ienākums 
no akcijām, saskaņā ar tās valsts likumdošanu, kuras rezidents ir sabiedrība, 
kas veic šo sadali. 

Pēdējais nosacījums ievērojami paplašina dividenžu definīciju Konvencijas 
kontekstā. Piemēram, ja darījumi tiek veikti tādā valstī, kas paredz, ka 
līgumsabiedrības ir uzskatāmas par apliekamām ar ienākuma nodokļiem, var 
veidoties situācijas, kad līgumsabiedrības peļņas sadalīšanu (pamatojoties 
uz paplašināto dividenžu definīciju) var uzskatīt par dividendēm un, tādējādi, 
no tām būtu jāietur ieturējuma ienākuma nodoklis. 

īpašas problēmas rodas tādos gadījumos, ja līgumsabiedrības ir reģistrētas 
valstī, kur līgumsabiedrības ir uzskatāmas par apliekamām ar ienākuma 
nodokļiem, savukārt līgumsabiedrības dalībnieki ir tādas valsts rezidenti, kur 
līgumsabiedrības ir uzskatāmas par neapliekamām ar ienākuma nodokļiem. 
Līdz ar to pirmajā valstī līgumsabiedrības peļņa tiks aplikta ar nodokļiem, 
bet līgumsabiedrības dalībnieka rezidences valstī attiecīgā nodokļu summa 
nevar tikt izmantota kā nodokļu kredīts sakarā ar to, ka otrajā valstī 
(līgumsabiedrības dalībnieka rezidences valstī) attiecīgie ieņēmumi netiek 
aplikti ar nodokļiem. 
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Beļģijā, Portugālē un Spānijā līgumsabiedrības nodokļu piemērošanas 
vajadzībām var būt uzskatāmas par uzņēmumiem {company). Savukārt 
šo valstu nodokļu konvencijas paredz, ka līgumsabiedrību peļņas sadale 
ir līdzīga uzņēmumu peļņas sadalei. Tomēr šis nosacījums nerada otras 
līgumslēdzējas valsts pienākumu piešķirt atbrīvojumu no dubultās nodokļu 
piemērošanas. 

Latvijas likumdošana paredz, ka līgumsabiedrības pelņas sadalei tās 
dalībniekiem, kas ir nerezidenti, jāpiemēro 10% ieturējuma nodoklis. 
Savukārt, ja attiecīgā dalībnieka rezidences valstī attiecīgie ienākumi 
(līgumsabiedrības peļņa) nav apliekami ar ienākuma nodokli, Latvijā 
samaksātais 10% ieturējuma nodoklis nav atprasāms attiecīgā dalībnieka 
rezidences valstī, kas, protams, neizslēdz iespēju, ka attiecīgais ienākums 
papildus tiks aplikts ar nodokļiem līgumsabiedrības dalībnieka apliekamā 
ienākuma līmenī. 

Termins "dividendes" var ietvert sevī ne tikai dividendes, kas ir norādītas 
formāli deklarētās akcionāru sapulces protokolos, bet arī tā saucamās netiešās 
dividendes (dividendes naudā vai citā formā nekā oficiālās dividendes, ko 
izmaksā attiecīgā uzņēmuma akcionāriem). 

Saskaņā ar OECD Modeļa konvencijas nosacījumiem, dividenžu definīcijas 
neiekļauj sevī parāda piedziņas prasības, piemēram, peļņas līdzdalības 
aizņēmumus vai uzņēmuma akcijās konvertējamās parādzīmes. Tomēr, ja 
varētu uzskatīt, ka "kreditors" faktiski piedalās uzņēmuma risku sadalē, 
OECD viedoklis ir, ka attiecīgos procentus iespējams uzskatīt par dividendēm, 
ja tas ir paredzēts saskaņā ar nacionālās likumdošanas nosacījumiem. 

Gribētos vērst uzmanību arī uz to, ka noteiktas valsts (piemēram, 
Holandes) nodokļu konvencijas paredz, ka ienākums, kas saņemts no peļņas 
līdzdalības aizņēmumiem vai akcijās konvertējamām parādzīmēm, parasti ir 
uzskatāms par dividendēm. 

Procentu ieņēmumi 
Parasti par procentu ieņēmumiem ir uzskatāma atlīdzība par aizdoto 

naudu. Daudzu valstu likumdošana paredz ieturējuma nodokļa ieturēšanu no 
procentu maksājumiem. Vienas valsts ietvaros gandrīz vienmēr ir paredzēta 
iespēja izmantot ieturētā nodokļa summu kā kredītu tai galīgajai ienākuma 
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nodokļa summai, kas aprēķināta no kopējā uzņēmuma vai privātpersonas 
apliekamā ienākuma bāzes. Tomēr OECD Modeļa konvencijas 11. pants 
aplūko tikai tādus procentus, kas rodas vienas līgumslēdzējas valsts ietvaros 
un kurus izmaksā citas līgumslēdzējas valsts rezidentam. Konvencijas 
11.1. pants apstiprina procentu saņēmēja rezidences valsts tiesības aplikt 
ar nodokļiem minētos procentu ieņēmumus. Tomēr Konvencijas 11.2. panta 
nosacījumi paredz, ka procentu ieņēmumu izcelsmes valsts tiesības aplikt 
procentu ieņēmumus ar nodokli ir ierobežotas (līdz 10% no bruto ieņēmumu 
summas). 

Līdzīgi Konvencijas 10.panta nosacījumiem, OECD Modeļa Konvencijas 
11.3. pants sniedz procentu maksājumu definīciju šīs nodokļu konvencijas 
piemērošanas vajadzībām un paredz, ka par procentu maksājumiem ir 
uzskatāmas dažāda veida parādu piedziņas prasības: 

• ar ķīlu nodrošinātas vai nenodrošinātas; 

• ar vai bez tiesībām piedalīties uzņēmuma peļņas sadalē; 

• ienākumi no valsts obligācijām; 

• ienākumi no obligācijām un parādzīmēm. 

Gribētos atgādināt, ka atsevišķu valstu (piemēram, Holandes) nodokļu 
konvencijas automātiski paredz, ka ienākumi no peļņas līdzdalības 
aizņēmumiem uzskatāmi par dividendēm. 

Procentu definīcija iekļauj sevi arī iespējamās paredzētās prēmijas 
un balvas. Tomēr soda nauda un nokavējuma nauda nav uzskatāmas par 
procentiem šīs konvencijas kontekstā. 

Konvencijas 11.4. pants aizliedz pievilkšanas spēka koncepcijas 
piemērošanu attiecībā uz procentu maksājumiem. 

Autoratlīdzība 
OECD Modeļa konvencijas 12.1. punkts paredz, ka autoratlīdzība ir jāapliek 

ar nodokļiem tikai īstenā labuma guvēja rezidences valstī. īstenā labuma 
guvēja definīcija ir izmantojama Konvencijas 10. un 11. panta piemērošanas 
kontekstā. Tomēr daudzas valstis pieļauj atkāpšanos no šī nosacījuma 
piemērošanas, paredzot ienākuma nodokļa ieturēšanu no autoratlīdzības 
maksājumiem saskaņā ar nodokļu konvenciju nosacījumiem. 
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Konvencijas 12.2. pants sniedz autoratlīdzības definīciju nodokļu 
konvencijas piemērošanas vajadzībām. Autoratlīdzība ir maksājums par 
izmantošanu vai tiesības izmantot: 

• literārus, zinātniskus vai mākslas darbus, t.sk. kinofilmas, filmas; 

• patentus, firmas zīmes, dizainu vai modeli, plānu, slepenu formulu vai 
procesu; 

• informāciju par rūpniecisku, komerciālu un zinātnisku darbību un 
pieredzi. 
Autoratlīdzības definīcija neietver maksājumus par tehniska rakstura 

vai vadības pakalpojumiem. Tomēr nodokļu institūcijas nereti neievēro šo 
nodokļu likumdošanas nosacījumu. 

Konvencijas 12.3. pants noliedz pievilkšanās spēka koncepcijas 
piemērošanas iespējamību attiecībā uz autoratlīdzības aplikšanu ar 
nodokļiem. 

Autoratlīdzība vai uzņēmējdarbības pelņa 
Maksājumi par rūpniecisko, komerciālo un zinātnisko iekārtu 

izmantošanu nav uzskatāmi par autoratlīdzību OECD Modeļa Konvencijas 
12. panta kontekstā, jo tie pēc būtības ir cita rakstura darījumi. Savukārt 
operatīvais līzings ietilpst Konvencijas 5. un 7. pantā aplūkotajos ienākumos 
(pastāvīgās pārstāvniecības un uzņēmējdarbības peļņas definīcijas). Tomēr, 
ja iznomātais īpašums rada pastāvīgo pārstāvniecību, ienākuma izcelsmes 
valsts var piemērot uzņēmumu ienākuma nodokli vai iedzīvotāju ienākuma 
nodokli attiecībā uz šo ienākumu. Ja pastāvīgā pārstāvniecība neveidojas, 
ienākumi no iznomāšanas apliekami ar nodokļiem tikai iznomātāja 
rezidences valstī. Savukārt finanšu līzings atbilst Konvencijas 11. panta 
(Procentu ieņēmumi) nosacījumiem. 

Maksājumi, kas veikti vienīgi par tehnoloģisko prasmju izmantošanu 
(know-how), ir uzskatāmi par autoratlīdzību šīs nodokļu konvencijas 
piemērošanas vajadzībām ar nosacījumu, ka tehnoloģisko prasmju pārdevējs 
nesniedz papildu pakalpojumus izmantotājam. Ja, piemēram, līgums paredz 
arī tehniskus vai uzturēšanas pakalpojumus, maksājumu raksturs nav 
viennozīmīgi definējams, un līdz ar to tie būtu jāiedala divās daļās, viena 
no kurām ir autoratlīdzība (attiecīgi ir piemērojami Konvencijas 12. panta 
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nosacījumi) un otra - atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem (attiecīgi 
piemērojami Konvencijas 7. panta - Uzņēmējdarbības peļņa - nosacījumi). 
Maksājumi par inženieru, juristu un grāmatvežu pakalpojumiem un 
ieteikumiem nav uzskatāmi par autoratlīdzību, un tādēļ uz tiem attiecas 
Konvencijas 7. panta nosacījumi. Līdzīga situācija ir arī ar vadības un 
tamlīdzīgiem pakalpojumiem. 

Programmnodrošinājuma 
aplikšana ar nodokļiem 
Programmnodrošinājuma jēdziens iekļauj sevī dažāda veida 

programmproduktus (no tekstu procesora vai elektroniskajām tabulām 
līdz specifiski izstrādātām operētājsistēmām) un var piešķirt lietotājam 
ierobežotas vai pilnas tiesības reproducēt attiecīgo programmproduktu. 
Visbiežāk, no juridiskā viedokļa, programmnodrošinājuma nodošana notiek 
licences formā, un līdz ar to tā ir uzskatāma par autoratlīdzību, saskaņā ar 
OECD Modeļa Konvencijas 12. panta nosacījumiem. Saskaņā ar OECD Modeļa 
nosacījumiem, var rasties situācija, kad ienākuma izcelsmes valstij nav 
tiesību aplikt ar nodokļiem attiecīgo maksājumu. Arī Latvijas likumdošana 
paredz šādus nosacījumus. Tomēr praksē dažas valstis patur tiesības aplikt 
ar nodokļiem atlīdzības maksājumus ienākuma izcelsmes valstī. 
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E I R O P A S K O P I E N A S L I K U M D O Š A N A S 

I E T E K M E 

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvijai kļūst saistoša Eiropas 
Kopienas likumdošana tiešo nodokļu piemērošanas jomā, kuras galvenais 
mērķis ir harmonizēt nodokļu piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstu 
ietvaros. Dividenžu, procentu un autoratlīdzības aplikšanas ar nodokļiem 
kontekstā tiks aplūkotas divas Eiropas Kopienas Direktīvas: 

• Mātes - meitas uzņēmumu Direktīva (Parent - Subsidiary Directive 90/ 
435/EEC); 

• Procentu un Autoratlīdzības Direktīva (Interest and Roualties Directive 
2003/49/EC). 
Šo, kā arī citu Eiropas Kopienas direktīvu nosacījumi Latvijas Republikai 

jāiestrādā savā nacionālajā likumdošanā ar Eiropas Komiteju saskaņotajos 
termiņos. Atsevišķos gadījumos dalībvalstīm ir iespēja vienoties ar Eiropas 
Savienības Komiteju par pārejas periodu noteikto Direktīvas nosacījumu 
piemērošanai. 

Mātes - meitas uzņēmumu Direktīva 
Mātes - meitas uzņēmumu Direktīvas galvenais mērķis ir nodrošināt 

dubultās nodokļu aplikšanas novēršanu un nodokļu nemaksāšanu darījumos 
starp meitas un mātes uzņēmumiem, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu 
rezidenti. Viens no svarīgākajiem šīs Direktīvas nosacījumiem ir dividenžu 
atbrīvošana no ieturējuma nodokļa un meitas uzņēmuma peļņas atbrīvošana 
no ienākuma nodokļa mātes uzņēmuma līmenī (pieņemot, ka tiek ievēroti 
direktīvā noteiktie nosacījumi). 

Latvijas likumdošanā ir iestrādāti galvenie šīs direktīvas nosacījumi, kas 
stāsies spēkā ar speciālu likumu. Tas nozīmē, ka pēc attiecīgo direktīvas 
nosacījumu ieviešanas Latvijas uzņēmumu peļņa tiks aplikta ar uzņēmumu 
ienākuma nodokli Latvijā (no 2003. gada 15 % apmēra), bet, veicot dividenžu 
izmaksu mātes uzņēmumam, kas ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu 
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rezidents, dividendes tiks atbrīvotas no ieturējuma nodokļa, kā ari Latvijas 
meitas uzņēmuma peļņa netiks aplikta ar nodokļiem mātes uzņēmuma līmenī 
(t.i., citā Eiropas Savienības dalībvalstī). Rezultātā Latvijas uzņēmuma peļņa 
tiks aplikta ar 15% ienākuma nodokli starptautiskajā (vai alternatīvi - grupas 
uzņēmumu) līmenī. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka, lai piemērotu minētos 
atvieglojumus, ir jāievēro Direktīvā un līdz ar to arī Latvijas likumdošanā 
paredzētie ierobežojumi: 

• mātes uzņēmuma līdzdalība meitas uzņēmuma akciju vai daļu kapitālā 
pēdējo 2 gadu laikā pirms dividenžu izmaksas; 

• mātes un meitas uzņēmumu rezidence Eiropas Savienībā; 

• mātes un meitas uzņēmumu kvalificējamās uzņēmējdarbības formas; 

• ienākuma nodokļa kvalificējamās formas utt. 

Attiecīgie grozījumi Latvijas likumdošanā stāsies spēkā ar speciālu 
likumu (paredzams - ar 2004. gada 1. maiju). 

Procentu un Autoratlīdzības Direktīva 
2003. gadā 3. jūnijā Finanšu ministru padome (EKOFIN) pēc daudzus 

gadus ilgušajām debatēm apstiprināja Procentu un Autoratlīdzības Direktīvu. 
Šī Direktīvas mērķis ir atbrīvot procentus un autoratlīdzību no ieturējuma 
nodokļa, ja tā ir izmaksāta citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentiem, 
ievērojot detalizētus direktīvas nosacījumus. Grieķijai un Portugālei gan 
attiecībā uz procentiem, gan arī attiecībā uz autoratlīdzībām un Spānijai -
tikai attiecībā uz autoratlīdzībām tiek piešķirti pārejas periodi, lai atvieglotu 
Direktīvas tūlītējo ietekmi uz valsts budžetiem. Savukārt Igaunija, Lietuva, 
Malta un Slovēnija ir lūgušas divu gadu pārejas periodu. 

Procentu un Autoratlīdzības Direktīvas nosacījumu iestrādāšana Latvijas 
likumdošanā paredzēta nākošā gada sākumā. 
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D U B U L T Ā S N O D O K Ļ U P I E M Ē R O Š A N A S 

N O V Ē R Š A N A A R N O D O K Ļ U 

K O N V E N C I J U PALĪDZĪBU 

Turpinot starptautiskās nodokļu likumdošanas pamatprincipu apskatu, 
šajā sadaļā aplūkoti dubultās nodokļu piemērošanas novēršanas pamat
principi un metodes, izmantojot gan starptautisko nodokļu konvenciju 
labvēlīgos nosacījumus, gan arī attiecīgo valstu nacionālās likumdošanas 
nosacījumus. Plānojot starptautiskos darījumus, uzņēmējiem jārēķinās 
ar ārvalstu sarežģīto nacionālo un starptautisko likumdošanu, kā arī ar no 
šiem darījumiem izrietošajām nodokļu izmaksām. Starptautiskās nodokļu 
konvencijas vairumā gadījumu palīdz uzņēmējiem novērst dubulto nodokļu 
aplikšanu, tomēr, piemērojot labvēlīgos nodokļu konvenciju nosacījumus, 
svarīgi apzināt arī attiecīgos ierobežojumus un neautorizētas nodokļu 
konvenciju nosacījumu piemērošanas sekas. 

OECD Modeļa konvencijas 23A un 23B pants nosaka dubultās nodokļu 
piemērošanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanas kārtību starptautiskajā 
līmenī. Vispārīgi runājot, dubultā aplikšana ar nodokļiem starptautiskajā 
līmenī var rasties šādos gadījumos: 

1. ja katra no līgumslēdzējām valstīm piemēro nodokļus attiecībā uz vienas 
un tās pašas personas (juridiskas vai fiziskas) vispasaules ienākumiem; 

2. ja persona, kas ir vienas līgumslēdzējas valsts rezidents, saņem 
ienākumus no otras līgumslēdzējas valsts, bet abas līgumslēdzējas valstis 
apliek attiecīgos ienākumus ar nodokļiem; 

3. ja katra līgumslēdzēja valsts apliek ar nodokļiem tādas personas 
ienākumus, kura nav uzskatāma par rezidentu abās vai nevienā no 
līgumslēdzējām valstīm un saņem ienākumus no vienas vai no abām 
līgumslēdzējām valstīm (piemēram, pastāvīgā pārstāvniecība otrā 
līgumslēdzējā valstī). 

Pirmajā gadījumā dubultās nodokļu piemērošanas problēmu palīdz 
atrisināt OECD Modeļa Konvencijas 4. pants (sk. iepriekšējos šīs sērijas 
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rakstus), bet otrajā un trešajā - Konvencijas 23. pants. Divos pēdējos 
gadījumos parasti izmanto ienākumu atbrīvojuma un nodokļu kredīta 
metodes. 

Atbrīvojuma metode 

Atbrīvojuma metode paredz, ka nodokļu maksātāja rezidences valsts 
atbrīvo no nodokļu piemērošanas tādus ienākumus, kurus var aplikt ar 
nodokļiem ienākuma izcelsmes valstī, piemēram: 

• neierobežotas nodokļu piemērošanas objekti (t.i., pastāvīgās 
pārstāvniecības ienākumi), kā arī 

• ierobežotas nodokļu piemērošanas objekti, (t.i., dividendes, procentu 
ieņēmumi, autoratlīdzība). 

Ir divi atbrīvojuma metodes varianti: pilna atbrīvošana un atbrīvošana 
ar progresiju. Ja attiecīgās valsts nodokļu likmes nav progresīvas (mainīgas 
atkarībā no ienākuma apmēra), abu variantu piemērošana dod identisku 
rezultātu. Savukārt, atbrīvošana ar progresiju paredz tādas nodokļu likmes 
piemērošanu, kura būtu piemērojama attiecībā uz kopējiem vispasaules 
ienākumiem, no kuriem ir atskaitīti ārzemju izcelsmes ienākumi (t.i., 
attiecībā uz vietējo ienākumu). 

Kredīta metode 

Kredīta metode paredz, ka rezidences valsts iekļauj apliekamajā 
ienākumā ārzemju izcelsmes ienākumus. Piemērojot pilnu nodokļa kredīta 
metodi, nodokļu maksātāja rezidences valstī ārzemēs samaksātais nodoklis 
pilnā apmērā tiek atskaitīts no kopējās nodokļa summas, kura tiek aprēķināta 
no kopējās vispasaules ienākumu summas. Piemērojot šo sistēmu, augstas 
nodokļa likmes ārzemju valstī samazina vietējā nodokļa neto summu, t.sk. to 
nodokļa summu, ko aprēķina no vietējās izcelsmes ienākumiem. Šī iemesla 
dēļ visizplatītākā ir parastā nodokļu kredīta metode. Šī metode ierobežo 
nodokļu kredīta apmēru līdz vietējai nodokļa likmei, ja tā būtu piemērojama 
ārzemju izcelsmes ienākumiem. Praksē kā nodokļu kredīta summa parasti 
tiek izmantota mazākā no divām summām: 

• faktiski ārzemēs samaksāta nodokļa summa vai 
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• vietējā nodokļa summa (pēc nacionālas likumdošanas likmes), kuru 
aprēķina no ārzemju izcelsmes ienākumu summas. 

Atkarībā no tā, vai ārzemju izcelsmes kreditējamais nodoklis ir aprēķināts 
kā vidējais no kopējās ārzemju izcelsmes nodokļa summas vai katrai ārvalstij 
atsevišķi (piemēram, kā Latvijā), tiek piemērota vispārējā ierobežošana vai 
ierobežošana attiecībā uz katru valsti (pre-country). Starp OECD valstīm 
tagad ir tendence pāriet no vispārējās ierobežošanas uz ierobežošanu attiecībā 
uz katru valsti. Savukārt, ASV piemēro īpašu nodokļu kreditēšanas sistēmu, 
kura ir pazīstama kā izcelsmes ierobežošana (pre-source) vai kā tā saucamā 
basket sistēma. 

Nosakot nodokļa summas, kas būtu jāatbrīvo no dubultās nodokļu 
piemērošanas, divpusējās nodokļu konvencijas parasti atsaucas uz nacionālās 
likumdošanas nosacījumiem. Tas dod valstīm iespēju piemērot jebkuru no 
iepriekšminētajām dubultās nodokļu novēršanas metodēm (līdzīgā veidā, kā 
attiecībā uz ienākumu no tādām valstīm, ar kurām nav noslēgtas nodokļu 
konvencijas). Šis aspekts ir svarīgs atbrīvojuma no dubultās nodokļu 
piemērošanas vajadzībām, ja nodokļu maksātājam ir vietējie vai ārzemju 
izcelsmes nodokļu zaudējumi. Aplūkojamajos gadījumos dubultās nodokļu 
novēršanas atbrīvošanas mehānismiem jābūt saskaņotiem ar nacionālās 
likumdošanas prasībām attiecībā uz zaudējumu kompensāciju, lai novērstu 
situāciju, kad zaudējumi kompensēti divreiz, t.i., gan ārvalstī, gan arī nodokļu 
maksātāja rezidences valstī. 
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Ā R Z E M J U I Z C E L S M E S I E N Ā K U M U 

D U B U L T Ā S N O D O K Ļ U A P L I K Š A N A S 

N O V Ē R Š A N A 

Nākamajā tabulā apkopotā informācija ilustrē dažādu valstu nodokļu 
likumdošanas nosacījumus dubultās nodokļu novēršanas vajadzībām (gan 
pamatojoties uz nodokļu konvenciju nosacījumiem, gan arī pamatojoties uz 
nacionālās likumdošanas nosacījumiem): 

Dividendes Pastāvīgā 
pārstāvniecība 

Procenti Autoratlīdzība Tax sparing 
kredīta 
piešķiršana 

Austrālija e E c c Ir 
Austrija e n, e nodokļu 

konvencijās 
n, c nodokļu 
konvencijās 

n, c nodokļu 
konvencijās 

Nav 

Beļģija e E c c Ir 
Kanāda c+uc C c c Ir 
Dānija e c, e nodokļu 

konvencijās 
c c Ir 

Francija e E d, c nodokļu 
konvencijās 

d, c nodokļu 
konvencijās 

Ir 

Vācija c+uc, e 
nodokļu 
konvencijās 

c, e nodokļu 
konvencijās 

c c Ir 

Itālija r C c c Ir 
Nīderlande e E c c Ir 
Polija n c+e c c Ir 
Spānija e E c c Ir 
Šveice e E d, c nodokļu 

konvencijās 
d, c nodokļu 
konvencijās 

Ir 

Lielbritānija c+uc C c c Ir 
ASV c+uc C c c Nav 

c - nodokļa kredīts n - nav atbrīvojuma no nodokļa 
uc - kredīts attiecība uz pamatienākuma r - samazināta nodokļu likme no ārzemju 
nodokļa summu {underlying tax) ienākumiem 
e - atbrīvojums no nodokļa d - ārzemēs samaksātā nodokļa kredīts 
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TAX S P A R I N G KREDĪTS 

Daudzas attīstības valstis mēģina piesaistīt ārzemju investīcijas, 
samazinot ieturējuma nodokli dividendēm, procentiem un atsevišķos 
gadījumos arī no autoratlīdzības līdz likmei, kas ir zemāka, nekā paredzēts 
nodokļu konvencijās, vai vispār atceļ ieturējuma nodokli. 

Gadījumos, kad investors ir tādas valsts rezidents, kura piemēro ienākuma 
atbrīvojuma sistēmu (attiecīgie ārzemju ienākumi netiek aplikti ar nodokļiem 
investora rezidences valstī), investors saņem tiešo labumu nodokļa likmes 
samazināšanas rezultātā, jo parasti atbrīvojuma sistēma neparedz kredītu 
ieturējuma nodoklim, kas samaksāts ienākuma izcelsmes valstī. Zemāks 
ieturējuma nodoklis vai viņa neesamība samazina investora izmaksas un līdz 
ar to uzlabo ārzemju ieguldījuma ienesīgumu, kas aplūkojamajā gadījumā arī 
ir samazinātās nodokļu likmes mērķis. 

Savukārt, izmantojot ārzemēs samaksātā nodokļa kredīta sistēmu, 
ieturējuma nodokļa samazināšana vai atcelšana ienākuma izcelsmes 
valstī nekādā veidā neietekmē investora ienākumus (neuzlabo ārzemju 
ieguldījuma ienesīgumu) tā rezidences valstī, jo ienākuma izcelsmes valsts, 
samazinot ieturējuma nodokļa likmi vai atturoties no nodokļa ieturēšanas, 
subsidē investora rezidences valsts budžetu, nevis samazina paša investora 
nodokļu saistības tā rezidences valstī (t.i., investoram savā rezidences 
valstī tik un tā būtu jāmaksā no attiecīgajiem ienākumiem nacionālajā 
likumdošanā paredzētā nodokļa likme, bet ārvalstīs samaksātais nodoklis, 
par kuru investors var izmantot nodokļu kredītu, parasti neietekmē kopējo 
nodokļu izmaksu summu). 

Lai risinātu šo problēmu, vairākas attīstītās valstis gatavas palīdzēt 
attīstības valstīm, piešķirot nodokļu kredītu par ieturējuma nodokli 
ienākuma izcelsmes valstī (attīstības valstī), kurš faktiski netika samaksāts 
(bet kurš investoram būtu jānomaksā, ja ienākuma izcelsmes valsts nebūtu 
samazinājusi ieturējuma nodokļa likmi vai atteikusies no tās). Analizējot 
OECD valstis, tikai ASV un Austrija ir atteikušās piemērot tax sparing 
kredītu. 
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K O N V E N C I J A S U N 

N O D O K Ļ U P L Ā N O Š A N A 

Neautorizēta nodokļu konvenciju 
izmantošana {Treaty shopping) 

Koncepcija 

Neautorizēta nodokļu konvenciju nosacījumu izmantošana vai Treaty 
shopping ir labvēlīgo nodokļu konvenciju nosacījumu izmantošana no tādu 
personu puses, kurām nav tiesību izmantot attiecīgos nodokļu konvencijas 
nosacījumus. Rezultātā nodokļu konvencijā paredzētie labvēlīgie 
nosacījumi, par kuriem vienojas divas līgumslēdzējas valstis, kļūst pieejami 
arī trešās valsts rezidentiem. Tādējādi, var tikt izjaukts nodokļu konvenciju 
sistēmas līdzsvars, jo šajā (Treaty shopping) situācijā trešajai valstij nav 
nepieciešamības vienoties par līdzīgiem nosacījumiem ar ienākuma 
izcelsmes valsti (t.i., piešķirt šos labvēlīgos nodokļu nosacījumus divpusēji 
- arī ienākuma izcelsmes valsts rezidentiem). Savukārt starptautiskās 
likumdošanas nosacījumi paredz, ka ienākuma izcelsmes valsts var piešķirt 
atbrīvojumu no aplikšanas ar nodokļiem tikai tad, ja attiecīgie atbrīvojumi ir 
pieejami arī rezidences valstī. 

Tomēr jautājumā par to, kādas nodokļu piemērošanas situācijas ir 
uzskatāmas par Treaty shopping, viedokļi atšķiras. Principā uzskatāms, ka 
Treaty shopping ir situācija, kad trešās valsts rezidents dibina uzņēmumu 
vienā no valstīm, starp kurām ir noslēgta izdevīga nodokļu konvencija, 
galvenokārt lai izmantotu šos labvēlīgos nodokļu konvencijas nosacījumus. 
Šie nosacījumi nebūtu pieejami trešās valsts rezidentam, izdarot investīcijas 
(piemēram, dibinot uzņēmumu) tieši no šīs trešās valsts. Tomēr gribētos 
uzsvērt, ka Treaty shopping situācija varētu būt izdevīga no nodokļu viedokļa, 
vienīgi ar pieņēmumu, ka starpniecības uzņēmuma, kas reģistrēts tajā valstī, 
kur attiecīgā nodokļu konvencija ir izmantota, ienākumi netiek aplikti ar 
ievērojamiem nodokļiem (piemēram, saskaņā ar statūtiem vai specifiskiem 
likumdošanas nosacījumiem). 
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Pamatojoties uz iepriekšminēto, daudzas valstis parasti neuzskata, ka 
situācija, kad rezidences valstij* ir noslēgta nodokļu konvencija ar ienākuma 
izcelsmes valsti, kas noteikusi tādus pašus vai līdzīgus labvēlīgos nosacījumus, 
kā nodokļu konvencijās ar starpniecības valsti, ir Treaty shopping. Tomēr, ja 
iepriekšminētie labvēlīgie nodokļu konvencijas nosacījumi nav tik nozīmīgi, 
kā tie, kuri ir paredzēti nodokļu konvencijā ar starpniecības valsti, attiecīgā 
situācija ir uzskatāma par Treaty shopping. 

Treaty shopping situācija var veidoties arī sekojošos gadījumos: 

• rezidences valstī nav paredzēta informācijas apmaiņa ar citu valstu 
nodokļu institūcijām vai 

• nodokļu aplikšana ir samazināta vai izslēgta (piemēram, ja autoratlīdzība, 
procenti vai citi maksājumi, no kuriem būtu jāietur nodoklis, tiek 
transformēti dividenžu formā, no kurām saskaņā ar attiecīgās nodokļu 
konvencijas nosacījumiem nodoklis nav jāietur). 

Treaty shopping piemēri 
Bāzes uzņēmumi. Starptautisko uzņēmumu grupa dibina apdrošināšanas 

kompāniju Kaimanu salās, lai centralizētu apdrošināšanas līgumus 
starptautiskajā līmenī. Šī apdrošināšanas kompānija apdrošina visas grupas 
riskus un sedz tos ar pārapdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti ar grupas 
uzņēmumiem. 

Grupas uzņēmumi ražo automašīnas ASV un pārdod tās vairumtirgotājiem 
Eiropas vai citās valstīs, izmantojot kā starpnieku tirdzniecības kompāniju, 
kura dibināta Bahamu salās. Šajā kompānijā tiek uzkrāta no automašīnu 
pārdošanas gūtā peļņa, to nenovirzot līdz ražotājam, kas maksā nodokļus ASV. 

"Rent-a-star" uzņēmumi: mākslinieks rīkojas kā tāda uzņēmuma 
darbinieks, kurš pieder viņam pašam. Šis uzņēmums saņem un pārvirza 
ienākumus, kas citā gadījumā būtu uzskatāmi par paša mākslinieka 
profesionālo ienākumu un attiecīgi aplikti ar nodokļiem. Tagad viņš saņem 
tikai salīdzinoši mazu algu un lielas, ar nodokļiem neapliekamas dividendes 
un citus labumus. 

Konduit-uznēmumi. Konduītuzņēmumu tipisks piemērs ir Kanādas 
uzņēmums, kas izmanto Nīderlandes bāzes uzņēmumu, lai izdarītu 
investīcijas ASV. Šīs struktūras piemērošanas rezultātā tika panākts, ka tika 



162 EIROPAS NODOKĻI LATVIJĀ 

piemērota 0% ieturējuma nodokļa likme attiecībā uz dividenžu maksājumiem 
no ASV, pateicoties ASV - Nīderlandes labvēlīgajiem nodokļu konvencijas 
nosacījumiem, kā arī tam, ka, saskaņā ar Nīderlandes likumdošanas 
nosacījumiem, nav paredzēts ieturējuma nodoklis no procentu maksājumiem 
no Nīderlandes uz Kanādu. Ja tiktu veikts tiešais maksājums no Kanādas uz 
ASV, no maksājuma summas būtu jāietur 15% ieturējuma nodoklis. 

Starpniecības uzņēmumi. Tipisks piemērs starpniecības uzņēmumiem 
ir Monako reģistrēts uzņēmums, kurš plāno investēt līdzekļus Japānā 
aizņēmumu veidā. Attiecīgie finanšu līdzekļi ir izlaisti caur Nīderlandē 
dibināto uzņēmumu nodokļu plānošanas nolūkos. Nīderlandē dibinātais 
uzņēmums saņem procentus no Japānas un maksā procentus Monako 
reģistrētajam uzņēmumam (līdzīgā apmērā). Izmantojot šo shēmu, 
ieturējuma nodoklis Japānā ir samazināts līdz 0%, pamatojoties uz 
nodokļu konvencijas nosacījumiem, kas noslēgta starp Nīderlandi un 
Japānu. Savukārt, Nīderlande neietur nodokli no procentu maksājumiem, 
pamatojoties uz nacionālās likumdošanas nosacījumiem. 

Anti-izvairišanās nosacījumi 

Nacionālā likumdošana 

Lai novērstu Treaty shopping problēmas (izvairīšanos no nacionālās 
nodokļu likumdošanas nosacījumiem), noteikto valstu nacionālās 
likumdošanas aktos ir iestrādāti vietējie anti-izvairīšanās nosacījumi. 
Tā, piemēram, ASV ir tiesas precedents Aiken, kurā tiesa noliedza 
atbrīvojuma no ieturējuma nodokļa piemērošanu attiecībā uz procentiem, 
ko maksā Hondurasas uzņēmums. Tiesa nosprieda, ka, neraugoties uz to, ka 
aplūkojamajā gadījumā ir identificējams bāzes uzņēmums Hondurasā un tam 
ir tiesības attiecībā uz nodokļu aizsardzību, pamatojoties uz attiecīgajiem 
ASV nacionālās likumdošanas nosacījumiem, ir uzskatāms, ka procentu 
ieņēmumus saņēma nevis bāzes uzņēmums Hondurasā, bet gan tā mātes 
uzņēmums, kas reģistrēts Bahamas. 

Tiesa pieņēma šo lēmumu, pamatojoties uz nacionālo "būtība prevalē pār 
formu" nosacījumu. Arī Vācijas tiesa uzskatīja maksājumus, kas veikti bāzes 
uzņēmumiem, par maksājumiem, kas veikti mātes uzņēmumam (nevis bāzes 
uzņēmumam) bez bāzes uzņēmuma eksistences noliegšanas. 
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Tomēr lēmums varēja būt savādāks, ja pušu mērķis būtu izmantot nodokļu 
konvencijas nosacījumus, lai izvairītos no nodokļiem. Ja nacionālā tiesa 
piemērotu nacionālo likumdošanu nodokļu konvencijas vietā (bez tiesībām 
to darīt, pamatojoties uz attiecīgās nodokļu konvencijas nosacījumiem vai 
pamatojoties uz vispārējiem starptautiskajiem noteikumiem), tā pārkāptu 
starptautiskās saistības, t.i., nodokļu konvencijas nosacījumus. 

Valstīm ir tiesības atkāpties no nodokļu konvencijas nosacījumiem 
(piemēram, novērst Treaty shopping situāciju), pamatojoties uz nacionālajiem 
anti-izvairīšanās likumdošanas nosacījumiem tikai izņēmuma gadījumos, 
t.i., kad tas ir paredzēts attiecīgā nodokļu konvencijā. 

Nodokļu konvencijas 
Nodokļu konvencijas nereti paredz noteiktus anti-izvairīšanās 

nosacījumus, kas noteikti OECD Modeļa Konvencijā. Viens no tādiem 
nosacījumiem izteikts OECD Modeļa Konvencijas 4.1. panta otrajā teikumā. 
Līdzīgi nosacījumi ir paredzēti arī Latvijas - Nīderlandes nodokļu konvencijas 
4.1. pantā: 

"Pielietošanai šajā Līgumā jēdziens "Līgumslēdzējas Valsts rezidents" 
apzīmē jebkuru personu, kas saskaņā ar šīs valsts likumdošanu ir pakļauta 
aplikšanai ar nodokļiem, pamatojoties uz viņas pastāvīgo dzīves vietu, 
rezidenci, faktiskās vadības atrašanās vietu, inkorporācijas (t.i., reģistrācijas) 
vietu vai pēc jebkura līdzīga rakstura kritērija. Šis jēdziens neiekļauj personu, 
kas tiek aplikta ar nodokļiem šajā valstī, attiecībā tikai uz tās ienākumiem no 
šajā valstī esošajiem avotiem vai no šajā valstī izvietotā kapitāla." 

Saskaņā ar šo nosacījumu persona nav uzskatāma par līgumslēdzējas 
valsts rezidentu Konvencijas izpratnē, ja attiecīgajam nodokļu maksātājam ir 
jāmaksā nodokli tikai par ienākumiem šajā valstī vai par šajā valstī izvietoto 
kapitālu. Saskaņā ar OECD komentāriem OECD Modeļa konvencijas 
4.1. panta nosacījumi nav piemērojami tikai attiecībā uz diplomātiskajiem 
un konsulārajiem darbiniekiem, kā arī atsevišķos gadījumos attiecībā uz 
konduītuzņēmumiem. 

Pamatojoties uz šo nosacījumu, piemēram, Nīderlandes nodokļu 
administrācija uzskata, ka Nīderlandes dubultās rezidences uzņēmums, kas, 
saskaņā ar noteiktajiem Nīderlandes nodokļu konvenciju nosacījumiem, ir 
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citas valsts rezidents, nav uzskatāms par Nīderlandes nodokļu rezidentu 
citu nodokļu konvencijas vajadzībām. Līdz ar to Nīderlandes vispārpieņemtā 
politika ir nedot šādiem uzņēmumiem nodokļu rezidences apstiprinājumu 
(neuzskatīt attiecīgos uzņēmumus par rezidentiem Nīderlandē nodokļu 
vajadzībām), kas nepieciešams saskaņā ar minēto trešo valstu nodokļu 
konvenciju nosacījumiem. 

Tomēr minētā Nīderlandes nodokļu administrācijas nodokļu interpetācija 
ir apšaubāma, jo aplūkojamajā gadījumā pastāv OECD Modeļa 4.1. pantā 
minētās pilnās nodokļu saistības. Starptautiskajā nodokļu praksē tas 
uzskatāms par pietiekošu pamatojumu rezidences deklarēšanai. Vēl viens 
strīdīgs jautājums: vai vienas nodokļu konvencijas nosacījumi varētu būt 
piemērojami citas nodokļu konvencijas vajadzībām? 

Arī "saišu izbeigšanas" nosacījumu attiecībā uz uzņēmumiem (t.i., OECD 
Modeļa 4.3. pants) var uzskatīt par anti-izvairīšanās nosacījumu. OECD 
Modeļa 4.3. pants nosaka, ka dubultās rezidences gadījumā persona, kas 
nav fiziska persona, ir uzskatāma par rezidentu tikai tajā valstī, kur ir tās 
stratēģiskās vadības atrašanās vieta. Līdz ar to, ja uzņēmums nav dibināts 
saskaņā ar otrās līgumslēdzējas valsts likumdošanu, šis uzņēmums var būt 
apliekams ar nodokļiem tajā valstī, kurā tiek pieņemti stratēģiskie vadības 
lēmumi. Tādējādi, mātes uzņēmuma (kas ir pirmās līgumslēdzējas valsts 
rezidents) filiāles peļņa var tikt aplikta ar nodokļiem filiāles atrašanas valstī 
(otrajā līgumslēdzējā valstī), ja filiāles vadības lēmumi tiek pieņemti šajā 
otrajā līgumslēdzējā valstī. 
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HIBRĪDA U Z Ņ Ē M U M I 

Plānojot savas uzņēmējdarbības attīstību ārzemēs, kā arī piesaistot 
ārzemju investorus un sadarbības partnerus, Latvijas uzņēmējiem ir 
svarīgi savlaicīgi izvērtēt dažādus uzņēmējdarbības finansēšanas variantus, 
ņemot vērā finansiālos un juridiskos līdzdalības aspektus, kā arī attiecīgās 
nodokļu izmaksas. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir šāds: vai nu veikt 
ieguldījumu sabiedrības kapitālā un pretendēt uz dividendēm, vai vienoties 
par aizdevuma piešķiršanu un saņemt procentu ienākumus? Atbilde ne 
vienmēr ir viennozīmīga, jo jāņem vērā investīciju riska līmenis, sagaidāmais 
ieguldījuma ienesīgums, plānotie investīciju atmaksas termiņi utt. Pēdējā 
laikā ari Latvijā aizvien biežāk tiek pievērsta uzmanība tādiem alternatīviem 
uzņēmējdarbības finansēšanas veidiem, kas ļauj optimizēt izdarīto 
investīciju struktūru, piemēram, aizdevumiem ar tiesībām piedalīties peļņas 
sadalē, priviliģētajām akcijām, pakārtotajiem aizdevumiem, dažāda veida 
līgumsabiedrību dibināšanai utt. Bet kā klasificēt izvēlēto finansēšanas 
veidu finanšu un nodokļu vajadzībām? Kā tas ietekmē starptautisko darījumu 
veikšanu no nodokļu izmaksu viedokļa? Šajā sadaļā lasītāju uzmanība 
galvenokārt tiks pievērsta iespējamajām juridiskajām uzņēmējdarbības 
veikšanas formām ārpus Latvijas un attiecīgajiem nodokļu piemērošanas 
aspektiem. 

Nodokļu plānošanas nolūkos hibrīda uzņēmumu izmantošana bieži vien 
ir lietderīga, jo izdarītās investīcijas iespējams klasificēt nodokļu vajadzībām 
citādāk nekā finanšu grāmatvedībā. Klasifikācijas atšķirības attiecas gan uz 
ienākuma veidu, gan arī uz nodokļu maksātāja vai nodokļu objekta definīciju. 
Piemēram, starptautiskajā praksē noteiktos gadījumos parādsaistības nodokļu 
vajadzībām var būt uzskatāmas par akciju vai daļu kapitālu (neraugoties uz 
to, ka finanšu grāmatvedībā tās ir atzītas par parādsaistībām), un, līdz ar 
to, procenti, kas tiek aprēķināti no attiecīgajām parādsaistībām, nodokļu 
aprēķinos ir jāpārklasificē par dividendēm, piemērojot attiecīgos nodokļus. 
Reti sastopams ir pretējs gadījums, kad akciju vai daļu kapitālu pārklasificē 
nodokļu vajadzībām par parādsaistībām. 

Hibrīda uzņēmumu gadījumā nodokļa objektu noteikšanai ir liela nozīme, 
jo ienākuma klasifikācija var būt atšķirīga, atkarībā no tā, vai nodokļa objekts 
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ir identificējams (t.i., vai uzņēmums uzskatams par nodokļu maksātāju 
attiecīgajā valstī, vai nē). 

Piemērs 

Aplūkosim gadījumu, kad divi partneri, viens no kuriem ir Ungārijas, 
bet otrs - Japānas nodokļu rezidents, dibina līgumsabiedrību ar ierobežotu 
atbildību (limited partnership) Ungārijā, katram dibinātājam paredzot 50% 
līdzdalību. Ja Ungārijā līgumsabiedrība ir uzskatāma par atsevišķu nodokļu 
objektu, kas maksā nodokļus {non-transparentpartnership), tad Japānā tā ir 
līgumsabiedrība, kas nemaksā nodokļus [transparentpartnership), un: 

1. Ungārija neapliek ar nodokļiem Japānas partnera ienākumus no 
līgumsabiedrības. Ar nodokļiem tiek aplikti tikai līgumsabiedrības 
ienākumi, ja attiecīgā līgumsabiedrība ir atzīta par nodokļu maksātāju 
Ungārijā; 

2. Japāna apliks ar nodokļiem Japānas partnera ienākumus. 

No otras puses, ja līgumsabiedrība ir dibināta Japānā un viens no 
partneriem ir ungārs, tad Japāna var piemērot nodokļus attiecībā uz Ungārijas 
partnera ienākumiem, bet tikai tajā gadījumā, ja Ungārijas partnerim 
ir pastāvīgā pārstāvniecība Japānā (ja nav pastāvīgās pārstāvniecības -
ienākums ar nodokļiem netiks aplikts). Ungārija, iespējams, negribēs aplikt 
ar nodokļiem Ungārijas partnera ienākumus (ja attiecīgā līgumsabiedrība 
strukturēta līdzīgi Ungārijas līgumsabiedrībai ar ierobežotu atbildību) līdz 
līgumsabiedrības peļņas sadalīšanas brīdim. Tādējādi, līdz līgumsabiedrības 
peļņas sadalīšanai Ungārijas partnera peļņas daļa netiks aplikta ar nodokļiem 
nevienā no abām valstīm. 

Tātad, ja Japānā reģistrētās līgumsabiedrības ar ierobežotu atbildību peļņa 
ir USD 1000000 un ja Ungārijas partnerim nav pastāvīgās pārstāvniecības 
Japānā, tad ir iespējams atlikt nodokļu maksājumus par tās peļņas daļu 
(USD 500000) Japānā un Ungārijā līdz peļņas sadalīšanas brīdim. 

Līdz ar to, izmantojot hibrīda uzņēmumus, starptautiskajā praksē, 
no nodokļu skatpunkta raugoties, varētu veidoties dažādas izdevīgas un 
neizdevīgas situācijas. Dažas no tām rodas nejauši, bet citas tiek speciāli 
strukturētas. Šis ir tikai viens no piemēriem, kā varētu būt strukturēti 
hibrīda uzņēmumi. 
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Hibrīda uzņēmums jeb apgrieztais hibrīds 
Nodokļu kontekstā hibrīda uzņēmums ir tāds uzņēmums, kuram ir 

noteiktas, ar nodokļiem apliekama uzņēmuma (t.i., nodokļu maksātāja) 
pazīmes un noteiktas, ar nodokļiem neapliekama uzņēmuma pazīmes. Citiem 
vārdiem sakot, tas ir tāds uzņēmums, kura ienākumus noteiktos gadījumos 
apliek ar nodokļiem kā atsevišķa nodokļu objekta ienākumus (t.i., uzskata 
par nodokļu maksātāju), bet citos gadījumos uzskata par ar nodokļiem 
neapliekamu uzņēmumu (t.i., uzņēmumu, kura eksistenci nodokļu vajadzībām 
ignorē vai neuzskata par nodokļu maksātāju noteiktajā valstī). 

Starptautiskajā nodokļu likumdošanas terminoloģijā "parastais" 
hibrīda uzņēmums ir tāds uzņēmums, kuram piemēro nodokļus kā nodokļu 
maksātājam tā rezidences valstī (parasti tā ir valsts, kur šis uzņēmums 
ir dibināts un reģistrēts Uzņēmumu reģistrā), bet kurš vienlaicīgi ir 
uzskatāms par uzņēmumu, kura ienākumus citās valstīs ar nodokļiem 
neapliek (piemēram, ja attiecīgais uzņēmums veic uzņēmējdarbību un gūst 
ienākumus arī citās valstīs). 

Situācijas, kad viens un tas pats uzņēmums savā rezidences valstī ir 
uzskatāms par uzņēmumu, kura ienākumus neapliek ar nodokļiem (ASV 
terminoloģijā - flow through), bet citās jurisdikcijās - par uzņēmumu, kura 
ienākumi ir apliekami ar nodokļiem, starptautiskajā nodokļu terminoloģijā 
tiek dēvētas par apgriezto hibrīdu {reverse hybrid). Tā, piemēram, apgrieztā 
hibrīda situācija varētu veidoties Latvijā, jo Latvijā dibinātās līgumsabiedrības 
nodokļus nemaksā. 

Tādējādi, uzņēmuma nodokļu maksātāja statusa esamība vai neesamība 
vienā vai vairākās valstīs, kur tiek veikta uzņēmējdarbība, tiešā veidā ietekmē 
uzņēmuma nodokļu izmaksu summu. Līdz ar to ir svarīgi apzināt, kādas 
juridiskās uzņēmējdarbības veikšanas formas, no nodokļu piemērošanas 
viedokļa, ir visizdevīgākās. 

Dažādu valstu juridisko 
un nodokļu prasību apskats 
Juridiskā uzņēmējdarbības veikšanas forma parasti ir uzskatāma par vienu 

no galvenajiem faktoriem nodokļu likumdošanas piemērošanas kontekstā. 
Katras valsts nacionālā likumdošana paredz pēc būtības līdzīgas juridiskās 
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uzņēmējdarbības veikšanas formas (akciju sabiedrības, sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību, līgumsabiedrības ut t) . Tomēr, salīdzinot vienas valsts 
juridiskās formas ar citas valsts analogiem, varētu saskarties ar diezgan 
ievērojamām atšķirībām gan no juridiskā, gan arī no nodokļu piemērošanas 
viedokļa. Zemāk aplūkotas populārākās uzņēmējdarbības veikšanas formas 
ASV, Vācijā, Francijā, Lielbritānijā, kā arī citās valstīs. 

ASV 

Galvenās uzņēmējdarbības veikšanas formas ASV: 

• akciju sabiedrība (Corporation), 

• akciju sabiedrība (Joint Stock Company), 

• līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (GeneralPartnership), 

• līgumsabiedrība ar ierobežotu atbildību (LimitedPartnership), 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LimitedLiability Company), 

• trests, pārvaldībā nodotā manta (Trusts). 

Akciju sabiedrībaiCorporation) 

Galvenās akciju sabiedrības pazīmes: 

1. neierobežots pastāvēšanas periods, 

2. juridisks statuss, 

3. akciju sabiedrība var iesniegt prasību tiesā savā vārdā, kā arī savā vārdā 
tikt iesūdzēta tiesā, 

4. akciju turētāju atbildība ir ierobežota, 

5. parasti akcijas brīvi nododamas citai personai. 

Parasti akciju sabiedrības piemēro nodokļus kā "C Corporation" 
vai UC Corp" (t.i.,akciju sabiedrību ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem 
vispārējā kārtībā). Tomēr akciju sabiedrības var arī piemērot nodokļus kā 
"S Corporation" vai US Corp" (specifisku nodokļu piemērošanas režīmu, 
kas ļauj neaplikt akciju sabiedrības ienākumus ar nodokļiem). Lai akciju 
sabiedrībai piemērotu nodokļus kā US Corp", jābūt izpildītiem noteiktiem 
likumdošanas nosacījumiem: piemēram, "S Corp" īpašniekiem ir jābūt ASV 
rezidentiem - privātpersonām, un tie nevar veikt uzņēmējdarbību ārzemēs 
vai ieguldīt kapitālu ārzemju uzņēmuma akcijās. "S Corp" ir uzskatāma 
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par uzņēmumu, kura ienākumus neapliek ar nodokļiem. Savukārt UC Corp" 
nodokļu vajadzībām ir uzskatāma par atsevišķu nodokļu objektu (t.i., nodokļu 
maksātāju). 

Akciju sabiedrība (Joint Stock Company) 

Galvenās akciju sabiedrības pazīmes: 

1. nereģistrēta uzņēmējdarbības forma, 

2. līdzdalība vai akcijas parasti viegli nododamas citai personai, 

3. nav uzskatāma par juridiski patstāvīgu personu, 

4. akciju īpašnieki atbild ar savu īpašumu par akciju sabiedrības saistībām. 

Sabiedrība ar pilnu atbildību 

Sabiedrība ar pilnu atbildību ir "...divu vai vairāku personu asociācija 
(Association), kuras mērķis ir rīkoties kā līdzīpašniekiem peļņas gūšanas 
nolūkā..." Līgumsabiedrība ir sabiedrības aktīvu īpašnieks. Visi partneri ir 
atbildīgi par līgumsabiedrības saistībām ar visu savu mantu. 

Līgumsabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Vismaz vienam no līgumsabiedrības ar ierobežotu atbildību partneriem 
ir ierobežota atbildība attiecībā uz līgumsabiedrības saistībām, un vismaz 
vienam no šīs sabiedrības partneriem ir neierobežota atbildība attiecībā 
uz šīm saistībām. Partneris ar ierobežotu atbildību ir atbildīgs par 
līgumsabiedrības saistībām tikai sava ieguldījuma robežās. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC) 

Šī uzņēmējdarbības forma apvieno akciju sabiedrības un līgumsabiedrības 
ar ierobežotu atbildību dibināšanas nosacījumus. Nosakot sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību peļņas nodokļa piemērošanas kārtību, iespējams 
izvēlēties tādu nodokļu piemērošanas režīmu, kāds tiek piemērots akciju 
sabiedrībām vai līgumsabiedrībām (neraugoties uz to, ka aplūkojamās 
sabiedrības īpašniekiem ir ierobežota atbildība par sabiedrības saistībām). 

Uzņēmumu un organizāciju klasifikācija nodokļu vajadzībām 
Līdz Check-the-box noteikumu ieviešanai 1997. gada 1. janvārī, ASV 

izmantoja sešus nosacījumus (tā saucamos Kintnera noteikumus (Kintner-
regulations)) ārzemju uzņēmumu klasifikācijai nodokļu vajadzībām: 
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• darbības periods, 
• vadības centralizācija, 
• atbildības ierobežošana, 
• līdzdalības nodošanas iespējamība, 
• asociāciju esamība (t.sk. saistību, apvienību esamība), 
• peļņas gūšanas mērķis un peļņas sadale. 

Tomēr, neraugoties uz to, ka Kintnera noteikumi tika aizvietoti ar 
Check-the-box noteikumiem (detalizēti tiks aplūkoti nākamajā rakstā), 
minētie un tiem līdzīgie nosacījumi joprojām tiek izmantoti kā uzņēmumu 
klasifikācijas kritēriji ASV un daudzās citās valstīs (papildus citiem katrā 
valstī izstrādātajiem kritērijiem). 

ASVhibrīdi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir visbiežāk izmantojamā hibrīda 
uzņēmējdarbības forma. 

Kā jau iepriekšminēts, akciju sabiedrība var piemērot nodokļus vispārējā 
kārtībā kā "S Corporation" vai arī kā US Corp", kas nav uzskatāma par nodokļu 
maksātāju (t.i., sabiedrības ienākumi netiks aplikti ar nodokļiem), ja visi 
nepieciešamie nosacījumi ir ievēroti (viens no būtiskākajiem nosacījumiem 
ir tas, ka "S Corp" īpašniekiem jābūt ASV rezidentiem - privātpersonām 
un tie nevar veikt uzņēmējdarbību ārzemēs vai ieguldīt kapitālu ārzemju 
uzņēmuma akcijās). 

Vācija 

Galvenās uzņēmējdarbības veikšanas formas Vācijā: 

• akciju sabiedrība (Aktiengesellschaft, AG), 
• līgumsabiedrība ar ierobežotu atbildību (Kommanditgesellschaft auf 

Aktien, KGaA), 
• sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Gesellschaft mit beschrankter Haftung, 

GmbH), 
• sabiedrība ar pilnu atbildību (Offene Handelsgesellschaft, OHG), 
• komandītsabiedrība (Kommanditgesellschaft, KG), 
• pasīvā līgumsabiedrība (Stille Gesellschaft), 
• civillikuma līgumsabiedrība (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GBR), 
• asociācija (Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb). 
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Akciju sabiedrība (Aktiengesellschaft, AG) 

AG ir definēta kā juridiski neatkarīgu personu asociācija, kuru kapitāls ir 
sadalīts akcijās. AG ir uzskatāma par populāru korporatīvo uzņēmējdarbības 
veikšanas formu lielāko Vācijas korporāciju vidū, jo AG dod piešķir pieeju 
līdzekļu piesaistīšanai caur fondu biržu. 
AG ir trīs vadības un kontroles instrumenti: 

• valde, 

• uzraudzības padome, 

• akciju īpašnieku kopsapulce. 

Atšķirībā no angloamerikāņu sistēmas, valdes un uzraudzības padomes 
esamībai ir nepieciešami AG juridiskās formas nosacījumi. Vācijas 
likumdošana atzīst gan parastas, gan arī privileģētas akcijas. Noteiktos 
gadījumos AG var atpirkt savas akcijas par atlīdzību (proti, iespējama 
atpirkšana no uzņēmuma darbiniekiem, pamatkapitāla samazināšana). 
Kopējā atpērkamās akcijas nominālā vērtība nevar pārsniegt 10% no kopējās 
nominālās kapitāla vērtības. 

AG peļņu apliek ar nodokļiem kā atsevišķu nodokļu objektu (t.i., atsevišķu 
nodokļu maksātāju). 

Ierobežotas atbildības līgumsabiedrība ar akcijām 
(Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA) 

Ierobežotas atbildības līgumsabiedrība ar akcijām ir reti izmantojams 
akciju sabiedrības un līgumsabiedrības ar ierobežotu atbildību hibrīds 
(apvienojums). Uzņēmējdarbības likumdošanas noteikumi nosaka, ka KGaA 
ir paredzētas likumā "Par akciju sabiedrībām", šīs likumdošanas prasības ir 
saistošas nodokļu vajadzībām. KGaA ir vismaz viens galvenais īpašnieks ar 
pilnu atbildību. Galvenajam īpašniekam nav obligāti jābūt privātpersonai. 
Tas var būt arī AG vai GmbH. Tādējādi, iespējams ierobežot galvenā partnera 
atbildību līdz attiecīgās sabiedrības pamatkapitāla apjomam. 

Pārējie KGaA dalībnieki (t.i., biedri vai locekļi) ir akcionāri vai daļu 
īpašnieki ar ierobežotu atbildību kā, piemēram, AG gadījumā. Uzņēmumam 
ir jābūt vismaz pieciem dibinātājiem. 

Tikai galvenajam partnerim ir tiesības veikt KGaA vadības un 
pārstāvniecības funkcijas. Šajā sakarībā galvenajam KGaA partnerim ir 
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līdzīga atbildība kā AG valdei. Līdzīgi kā AG gadījumā, KGaA ir uzraudzības 
padome un akcionāru sapulce, kas lemj par svarīgākajiem jautājumiem, 
piemēram, par uzraudzības padomes iecelšanu un galvenā partnera pārvaldes 
un uzraudzības padomes atbrīvošanu. 

KGaA ir uzskatāma par juridisku personu uzņēmējdarbības likumdošanas 
kontekstā. 

Nodokļu piemērošanas aspekti. Ar uzņēmumu ienākuma nodokli vispārējā 
kārtībā apliekams tikai tas ienākums, kas attiecināms uz īpašniekiem. 
Galvenā īpašnieka attiecīgā peļņas daļa, t.sk. atlīdzība par vadības un 
konsultatīvajiem pakalpojumiem, ko izmaksā partnerim, samazina KGaA 
apliekamo ienākumu, bet tiek aplikta ar nodokļiem īpašnieka līmenī. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
(Gesellschaft mit beschrankter Haftung) GmbH 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir vispopulārākā uzņēmējdarbības 
veikšanas forma Vācijā, kuru izmanto gan rezidentu, gan arī nerezidentu 
uzņēmumi. 1992. gada 20. aprīlī pieņemtais likums "Par sabiedrībām 
ar ierobežotu atbildību" nosaka sabiedrību ar ierobežotu atbildību un to 
īpašnieku tiesības un pienākumus. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir 
neatkarīga juridiskā persona, kas var būt dibināta jebkurām juridiskajām 
vajadzībām. Galvenās būtiskākās atšķirības starp GmbH un AG: 

1. ja GmbH īpašnieks ir parādā sava ieguldījuma summu un to nav iespējams 
no viņa iekasēt, citi īpašnieki ir atbildīgi par sabiedrības kapitāla 
iztrūkumiem; 

2. minimālais GmbH akciju kapitāls ir EUR 25000, bet AG - EUR 50000; 
3. GmbH akcijas nevar tikt piedāvātas publiski un kotētas fondu biržā; 
4. GmbH akcijas var būt reģistrētas un nododamas tikai saskaņā ar notariāli 

apstiprinātu līgumu vai aktu; 
5. GmbH gadījumā prasības attiecībā uz finanšu darījumu publiskošanu ir 

mazākas. 

Uzņēmuma dibināšanas nosacījumi var ietvert uzraudzības padomes 
(Aufsichtsrat) izveidi. Ja GmbH strādā vismaz 500 darbinieku, minētā 
prasība kļūst obligāta. 

GmbH maksā nodokļus kā atsevišķs nodokļu objekts (t.i., nodokļu 
maksātājs). 
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Līgumsabiedrības 

Vācijas likums nosaka šādus līgumsabiedrību veidus: 

• sabiedrība ar pilnu atbildību {Offene Handelsgesellschaft, OHG), 

• komandītsabiedrība {Kommanditgesellschaft, KG), 

• pasīvā līgumsabiedrība (Stille Gesellschaft), 

• civillikuma līgumsabiedrība {Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GBR). 

Galvenā šo juridisko uzņēmējdarbības formu (izņemot pasīvo 
līgumsabiedrību) īpašība ir tā, ka vismaz vienam no partneriem ir 
paredzēta neierobežota personīgā atbildība attiecībā uz līgumsabiedrības 
saistībām. Komerclīgumsabiedrības, t.i., sabiedrības ar pilnu atbildību, 
komandītsabiedrības un pasīvās līgumsabiedrības aplūkotas turpmāk tekstā. 
Civillikuma līgumsabiedrības nav paredzētas uzņēmējdarbības veikšanai un 
līdz ar to nav šeit detalizēti analizētas. 

Sabiedrība ar pilnu atbildību (OHG) ir divu vai vairāku partneru asociācija, 
kas dibināta ar mērķi veikt uzņēmējdarbību šīs sabiedrības vārdā. Partneri 
var būt privātpersonas, uzņēmumi un citas līgumsabiedrības. Sabiedrības 
ar pilnu atbildību gadījumā visiem partneriem ir neierobežota personīgā 
atbildība attiecībā uz līgumsabiedrības saistībām. Līgumsabiedrībām nav 
noteiktas minimālā kapitāla prasības. Praksē atbildība var tikt ierobežota, 
izmantojot ierobežotas atbildības sabiedrības (AGs, GmbHs), kā attiecīgās 
līgumsabiedrības partnerus. Katram partnerim ir tiesības piedalīties 
līgumsabiedrības vadībā. Partneriem var būt tiesības iegādāties un pārdot 
īpašumu uz sava vārda, sniegt prasības tiesā un tikt iesūdzētiem. 

Komercsabiedrības neiesniedz nodokļu deklarāciju, jo šīs sabiedrības 
nav ienākuma nodokļa maksātājas. Savukārt partneri maksā nodokli 
tieši, un parasti šie ienākumi ir uzņēmējdarbības ienākumi. Saskaņā ar 
nacionālās likumdošanas nosacījumiem, komercsabiedrība nav uzskatāma 
par rezidentu nodokļu konvenciju kontekstā, tomēr, atbilstoši attiecīgajiem 
nodokļu konvencijas nosacījumiem, komercsabiedrības var tikt uzskatītas par 
rezidentiem nodokļu vajadzībām. 

Komandītsabiedrības {KG) sastāv vismaz no viena galvenā partnera ar 
neierobežotu atbildību un vismaz viena partnera ar ierobežotu atbildību 
(ieguldītā kapitāla apmērā). Citos būtiskākajos aspektos komandītsabiedrība 
ir ļoti līdzīga sabiedrībai ar pilnu atbildību.. 
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Vācijā KG parasti izmantojama savā alternatīvā juridiskā uzņēmējdarbības 
formā, kas tiek dēvēta par GmbH&Co.KG. Šajā gadījumā sabiedrība ar pilnu 
atbildību ir GmbH, kas ļauj ierobežot partneru saistības līdz GmbH akciju 
kapitālam. KG vadībā var piedalīties tikai galvenie partneri, kas ir pilnībā 
atbildīgi par līgumsabiedrības saistībām. 

KG neiesniedz nodokļu deklarācijas, jo šīs sabiedrības nav ienākuma 
nodokļu maksātājas. Partneri maksā nodokli tieši, un parasti šie ienākumi 
uzskatāmi par uzņēmējdarbības ienākumiem. Saskaņā ar nacionālās 
likumdošanas nosacījumiem, KG nav uzskatāma par rezidentu nodokļu 
konvenciju kontekstā, tomēr, saskaņā ar noteiktiem nodokļu konvencijas 
nosacījumiem, KG var tikt uzskatītas par rezidentiem nodokļu vajadzībām. 

Līgumsabiedrības dibina, noslēdzot līgumsabiedrības līgumu. No trešo 
personu viedokļa, līgumsabiedrība sāk pastāvēt no brīža, kad tā ir reģistrēta 
vai kad sākas uzņēmējdarbība (agrākais no minētajiem notikumiem). 
Līgumsabiedrības dibināšanas līgums nav ierobežots ar formālām 
prasībām un var būt noslēgts mutiski. Tomēr līgumsabiedrības reģistrācija 
Komercregistrā ir obligāta. Pieteikumā ir jānorāda katra partnera vārds, 
adrese, firmas nosaukums, līgumsabiedrības biroja atrašanās vieta un 
dibināšanas datums. Visiem partneriem ir tiesības piedalīties uzņēmuma 
vadībā un pārstāvēt to trešo personu priekšā. 

Lielākā daļa Uzņēmējdarbības kodeksa, kas ir attiecināma uz sabiedrībām 
ar pilnu atbildību, attiecināma arī uz komandītsabiedrībām. Lai pieteiktu 
komandītsabiedrības reģistrāciju Komercregistrā, papildus informācijai, 
kas nepieciešama sabiedrības ar pilnu atbildību reģistrācijai, jānorāda to 
partneru vārdi, kuru atbildība ir ierobežota, kā arī to ieguldījumu summa. 
Tikai galvenais partneris ir pilnvarots vadīt un pārstāvēt sabiedrību. Savukārt 
tiem partneriem, kuru atbildība ir ierobežota, ir tiesības piedalīties tikai 
uzņēmējdarbības saimnieciskās darbības vadībā. 

Nodokļu piemērošanas aspekti. Sabiedrība ar pilnu atbildību (OHG) 
un komandītsabiedrība (KG) nav uzskatāmas par nodokļu maksātājiem. 
Līgumsabiedrības peļņa tiek aplikta ar nodokļiem tikai partneru līmenī. 
Līgumsabiedrības sadalītā peļņa tiek aplikta ar ienākuma nodokļiem, 
ja partneris ir privātpersona, un ar uzņēmumu ienākuma nodokļiem, ja 
partneris ir uzņēmums vai korporācija. 
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Līgumsabiedrība pati par sevi maksā uzņēmējdarbības nodokli. 
Uzņēmuma ienākumi no līgumsabiedrības daļu pārdošanas tiek aplikti ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli pēc parastās nodokļu likmes. Šie ienākumi 
parasti ir atbrīvoti no tirdzniecības nodokļa. 

Līgumsabiedrības peļņas noteikšanas nosacījumi ir nedaudz atšķirīgi 
no peļņas noteikšanas nosacījumiem uzņēmumiem. Piemēram, no 
grāmatvedības viedokļa, līgumsabiedrība var izdarīt amortizācijas 
atskaitījumus "pēc pamatota novērtējuma" papildus parastajai amortizācijas 
norakstīšanai. Tomēr parasti šie papildu amortizācijas norakstījumi nav 
ņemami vērā nodokļu vajadzībām. 

Nodokļu vajadzībām jebkuri maksājumi par partneru sniegtajiem 
pakalpojumiem uzskatāmi par līgumsabiedrības ienākumiem. Piemēram, 
nomas maksājumi partneriem par nekustamā īpašuma iznomāšanu 
līgumsabiedrībai pieskaitāmi pie apliekamajiem līgumsabiedrības 
ienākumiem un uzskatāmi par uzņēmējdarbības ienākumiem attiecīgā 
partnera līmenī, nevis par šī partnera ienākumiem no nekustamā īpašuma 
iznomāšanas, jo nekustamais īpašums ir daļa no partneru uzņēmējdarbības 
īpašuma un līdz ar to pakļaujams tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecināmi 
uz uzņēmējdarbības īpašumu. Tādējādi, attiecīgie ienākumi ir apliekami ar 
uzņēmējdarbības nodokli kopā ar pārējiem ienākumiem no pamatdarbības 
veikšanas. Šajā sakarā Vācijas likumdošana paredz, ka partneriem 
jāveido "speciālas bilances" (Sonderbilanzen), kurās nosacīti jāatspoguļo 
uzskaitāmie "uzņēmējdarbības" īpašumi. 

Ja Vācijas līgumsabiedrības partneru sastāvā ir ārzemju partneri un 
attiecīgo partneru rezidences valsts apliek ar nodokļiem šo partneru 
ienākumus, var veidoties nodokļu konvenciju nosacījumu vai " ienākumu 
klasifikācijas" konflikts. Piemēram, Vācijas nodokļu institūcijas uzskatīs 
ārzemju partnera ienākumus par uzņēmējdarbības ienākumiem, kurus 
apliek ar nodokļiem Vācijā vispārējā kārtībā, bet rezidences valsts apliek 
saņemtos ienākumus no līdzdalības Vācijas līgumsabiedrībā kā procentu 
maksājumus, tādējādi, veidojas viena un tā paša ienākuma dubultā aplikšana 
ar nodokļiem, kuru nodokļu konvencijas nosacījumi nevar novērst sakarā ar 
dažādu ienākumu klasifikāciju nodokļu vajadzībām. Līdz ar to pirms attiecīgo 
līgumsabiedrību dibināšanas jāpievērš nopietna uzmanība nodokļu izmaksu 
plānošanas aspektiem. 
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Pasīva līgumsabiedrība 

Pasīvā līgumsabiedrība ir sadarbības forma, kas nav juridiski 
noformēta. Pasīvā līgumsabiedrība noteiktos aspektos atgādina peļņas 
līdzdalības parādzīmes vai obligācijas. Parasti pasīvais partneris iemaksā 
savu ieguldījuma summu uzņēmējsabiedrībā (piemēram, AG, GmbH, 
līgumsabiedrībā) un iegūst mainīgo atlīdzību, pamatojoties uz peļņas 
apmēriem. Tomēr noteiktos gadījumos atlīdzībā var iekļaut arī fiksēto daļu. 
Pasīvais partneris var piedalīties arī sabiedrības zaudējumos un slēptajās 
rezervēs. Pasīvā partnera saistības nepārsniedz ieguldītā kapitāla summu. 
Pasīvajai līgumsabiedrībai nav pienākuma maksāt nodokļus un iesniegt 
nodokļu deklarāciju. Savukārt partneri maksā nodokļus savā līmenī, un 
parasti ienākuma veids noteikts kā ienākums no ieguldījumu izdarīšanas 
pasīvajam partnerim un kā uzņēmējdarbības ienākums aktīvajam partnerim. 

Nodokļu piemērošanas aspekti. No nodokļu viedokļa pastāv atšķirība starp 
tipisko un netipisko pasīvo līgumsabiedrību. Tipiskā pasīvā līgumsabiedrība 
ir līdzīga peļņas līdzdalības obligācijām. Tas parasti dod pasīvajam partnerim 
tiesības uz noteiktiem peļņas procentiem. Uzņēmumu ienākuma nodokļu 
vajadzībām maksājumi pasīvajam partnerim samazina attiecīgā uzņēmuma 
apliekamo ienākumu. Uzņēmējdarbības nodokļa vajadzībām minētie 
maksājumi samazina apliekamo ienākumu tikai tādā gadījumā, ja pasīvais 
partneris pats maksā uzņēmējdarbības nodokli Vācijā. Tipiskais pasīvais 
partneris var piedalīties uzņēmuma zaudējumos, bet nevar piedalīties 
slēptajās rezervēs. Pasīvās līgumsabiedrības izbeigšanas gadījumā partneris 
saņem atpakaļ tajā ieguldīto kapitālu, bet nepiedalās nekādā uzņēmuma 
vērtības pieaugumā. 

Savukārt netipiskā pasīvā līgumsabiedrība ir uzskatāma par nodokļu 
maksātāju. Tādējādi, maksājumi partnerim nesamazina līgumsabiedrības 
apliekamo ienākumu. Pasīvā līgumsabiedrība uzskatāma par netipisku, 
ja partneris piedalās uzņēmējdarbības riskā un interesēs. Uzskatāms, ka 
partneris piedalās uzņēmējdarbības riskā, ja tam ir tiesības uz slēptajām 
rezervēm. Uzņēmējdarbības intereses izpaužas vai nu kā noteikta 
piedalīšanās lēmumu pieņemšanā, vai arī kā pasīvā partnera uzraudzības 
tiesību izmantošana. 
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Asociācijas 

Ja asociācija veic uzņēmējdarbību {Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb), tai 
ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis 25% apmērā no komercdarbības 
peļņas, izņemot gadījumus, kad attiecīgās aktivitātes ir uzskatāmas par 
atbrīvotām no nodokļiem {Zweckbetrieb). 

Uzņēmējdarbības formu klasifikācija nodokļu vajadzībām 

Visas uzņēmējdarbības formas tiek klasificētas vai nu kā līgumsabiedrības, 
vai kā uzņēmumi. Līgumsabiedrības nodokļus nemaksā, bet iesniedz finanšu 
atskaites. Līgumsabiedrību peļņas sadalīšana ārzemju partneriem netiek 
aplikta ar ieturējuma nodokļiem Vācijā. 

Uzņēmējdarbības formu klasifikācija nodokļu vajadzībām tiek veikta 
atkarībā no uzņēmuma juridiskās formas. Vācijas likumdošana nosaka, ka 
ar nodokļiem kā uzņēmumi tiek apliktas šādas uzņēmējdarbības formas: 

• Ags, 
• GmbHs, 
• KGaAs, 
• komerciālās kooperatīvās sabiedrības. 

Vācijas likums nosaka ārzemju uzņēmumu nodokļu statusu, salīdzinot 
ārzemju organizāciju ar līgumsabiedrībām un uzņēmumiem, kas dibināti 
saskaņā ar Vācijas likumiem (tiek veikta ārzemju uzņēmumu klasifikācija 
nodokļu vajadzībām, izvērtējot attiecīgās ārzemju organizācijas ekonomiskās 
funkcijas atbilstību Vācijas līgumsabiedrībai vai Vācijā reģistrētajam 
uzņēmumam). Ārzemju korporatīvās un nodokļu likumdošanas nosacījumi 
tiek ņemti vērā, tomēr tie netiek uzskatīti par izšķirošajiem faktoriem. 

Uzņēmuma pazīmes parasti iekļauj sevī šādus nosacījumus: 

1. akcijas iespējams nodot, atsavināt utt; 
2. akciju īpašnieks tieši nepiedalās uzņēmuma vadībā; 
3. īpašnieka ieguldījums uzņēmumā drīzāk ir pasīva kapitāla investīcija, 

nevis aktīvs ieguldījums, strādājot sabiedrībā; 
4. ir noteikts minimālais kapitāla līmenis; 
5. organizācija veic saimniecisko darbību neatkarīgi no saviem 

īpašniekiem; 
6. organizācijas ienākumi un pašu kapitāls ir atdalīti no īpašnieku 

ienākumiem un kapitāla. 
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Savukārt tipiskas līgumsabiedrības pazīmes ir: 

1. atbildība ir neierobežota attiecībā uz galvenajiem partneriem un 
ierobežota attiecībā uz pārējiem partneriem, 

2. nav brīvu līdzdalības nodošanas iespēju, 

3. partneri ir tieši iesaistīti uzņēmējdarbības vadībā, 

4. partneri apvieno biznesa operācijas nolūkā gūt peļņu. 

Ārzemju kooperatīvo sabiedrību formas uzskatāmas par uzņēmumiem 
Vācijā, ja tās atbilst Vācijas kooperatīvās sabiedrības formām. 

ASV akciju sabiedrība var būt vai nu līgumsabiedrība, vai uzņēmums, 
atbilstoši Vācijas noteikumiem. Tas pats attiecināms uz LLC. ASV sabiedrības 
ar pilnu vai ierobežotu atbildību nav uzskatāmas par nodokļu maksātājiem 
Vācijā. 

ASV tresti ir problemātiskas uzņēmējdarbības formas, jo Vācijā tām nav 
analogu uzņēmējdarbības formu, un, līdz ar to, varētu rasties neskaidrības 
attiecībā uz trestu klasifikāciju nodokļu vajadzībām (t.i., vai tie ir kvalificējami 
kā uzņēmumi, vai kā līgumsabiedrības). 

Visbiežāk starptautiskajā nodokļu plānošanā tiek izmantoti šādi Vācijas 
hibrīdi: 

/. KGaA, 

2. pasīvā līgumsabiedrība, 

3. GmbH&Co KG. 

Francija 
Korporatīvās uzņēmējdarbības formas 

Visizplatītākās korporatīvās uzņēmējdarbības formas Francijā ir: 

• akciju sabiedrība - "Société anonyme" (turpmāk tekstā - SA), 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību - "Société a responsabilité limitée" 
(turpmāk tekstā - SARI). 

SA un SARL ir juridiskās personas statuss. Ārzemju uzņēmumi, veicot 
uzņēmējdarbību Francijā, parasti izmanto SA un SARL kā sava uzņēmuma 
pārstāvniecību Francijā. Tomēr diezgan populāra ir arī salīdzinoši jaunā 
uzņēmējdarbības veikšanas forma "Enterprise unipersonelle a responsabilité 
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limitée" (turpmāk tekstā -EURL), kura Francijā tika ieviesta 1985. gadā. No 
uzņēmējdarbības likumdošanas viedokļa EURL ir uzskatāma par līdzvērtīgu 
SARL. Savukārt no nodokļu piemērošanas viedokļa EURL ir zināmas 
priekšrocības, jo EURL ir tiesības maksāt nodokļus gan kā uzņēmumam, gan 
arī kā individuālam komersantam. 

1994. gadā Francijā tika ieviesta vēl viena jauna uzņēmējdarbības 
veikšanas forma - vienkāršota akciju sabiedrība "Société par actions 
simplifiée" (turpmāk tekstā - SAS). Vispārīgi runājot, SAS nav pakļauta 
ārkārtīgi stingriem Francijas uzņēmējdarbības likumdošanas nosacījumiem 
un ir raksturojama ar ievērojamu līgumu noslēgšanas brīvību. Tomēr SAS 
statūtos ir jābūt iestrādātām galvenajām vadības un kontroles procedūrām, 
kuras paredzētas uzņēmējdarbības likumdošanas aktos. SAS ir tiesības 
izvēlēties starp divām uzņēmuma vadības formām: "direktoru padome un 
prezidents" vai "uzraudzības padome un direktors". Nodokļu vajadzībām SAS 
ir uzskatāma par akciju sabiedrību (SA). 

Kopuzņēmumi 

Francijas uzņēmējdarbības likumdošanas ietvaros ir paredzētas sekojošas 
kopuzņēmumu formas: 

• divu vai vairāku uzņēmumu apvienība - "Groupement d'Intérêt 
Economique" (turpmāk teksta - GIE), 

• Eiropas ekonomisko interešu grupa - "Groupement Européen d'Intérêt 
Economique" (turpmāk tekstā - GEIE). 

Citas uzņēmējdarbības formas 

• pilnas atbildības sabiedrība - "Société en nom collectir (turpmāk tekstā 
-SNC), 

• komandītsabiedrība - "Société en commandite simple" (turpmāk tekstā 
-SCS), 

• līgumsabiedrība ierobežota ar akcijām - "Société en commandite par 
actions" (turpmāk tekstā - SCA), 

• civiluzņēmumi - "Sociétés civiles". Šāda veida uzņēmumus izmanto, 
piemēram, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sabiedrības, jo nekustamā 
īpašuma darījumi ir uzskatāmi par civiliem darījumiem, 

• kopuzņēmumi - "Société en participation", 
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• mērķuzdevuma uzņēmumi (var būt jebkura iepriekš minētā uzņēmēj
darbības veikšanas forma, bet ar speciālu juridisku un nodokļu statusu). 
Tie var būt investīciju uzņēmumi, nekustamā īpašuma līzinga finanšu 
uzņēmumi, eksporta un attīstības uzņēmumi utt. Praktiski pastāv tik 
daudz mērķuzdevuma uzņēmumu formu, cik daudz ir uzņēmējdarbības 
sektoru. Līdz ar to ir ieteicams izvērtēt attiecīgās alternatīvas pirms 
ieguldījuma veikšanas attiecīgajā uzņēmējdarbības sektorā. 

Nodokļu piemērošanas aspekti 

Līdzīgi kā citās valstīs, Francijas nodokļu piemērošanas nosacījumi ir 
atkarīgi no tā, vai uzņēmums ir uzskatāms par rezidentu Francijas nodokļu 
vajadzībām, vai nē. Par rezidentu uzņēmumiem nodokļu vajadzībām ir 
uzskatāmi tādi uzņēmumi, kuri dibināti Francijā vai kuru stratēģiskās 
vadības birojs atrodas Francijā. Nosakot nodokļu piemērošanu attiecībā uz 
rezidentu uzņēmumiem, jāņem vērā šādi galvenie kritēriji: 

• juridiskā forma, 
• uzņēmējdarbības esamība, 
• uzņēmuma tiesības izvēlēties nodokļu piemērošanas formu. 

Nodokļu saistības, kas radušās, pamatojoties 
uz uzņēmuma juridisko formu. 

SA, SAS, SARL, SCA un kopuzņēmumi ir uzskatāmi par uzņēmumu 
ienākuma nodokļa objektu, pamatojoties uz savas juridiskās formas veidu. 

Nodokļu saistības, kas radušās uz uzņēmējdarbības veikšanas pamata. 

Francijas likumdošanas nosacījumi nosaka, ka uzņēmumu ienākuma 
nodokļu saistības ir attiecināmas uz "visām citām juridiskām formām un 
saimnieciskām vienībām, kas veic uzņēmējdarbību vai citus darījumus 
ar mērķi gūt peļņu", tādējādi pakļaujot uzņēmumu ienākuma nodokļu 
piemērošanai arī sabiedriskās organizācijas, pašfinansēšanas valsts 
organizācijas un pašvaldības. 

Savukārt civiluzņēmumi nodokļu vajadzībām parasti ir uzskatāmi 
par līgumsabiedrībām. Tomēr uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 
civiluzņēmumiem var rasties šādos gadījumos: 

1. ja attiecīgie uzņēmumi nodarbojas ar ražošanu vai veic komercdarbību 
(t.i., izrakteņu ieguve, zemes pārdošana, nekustamā īpašuma darījumu 
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veikšana, ražošana vai telpu iznomāšana komerciālām vajadzībām utt.), 

2. ja attiecīgo uzņēmumu struktūra pēc būtības ir līdzīga SAS un SARL, 

3. ja civiluzņēmums izvēlas maksāt nodokļus kā uzņēmums. 

Līdz ar to, nosakot nodokļu piemērošanas kārtību civiluzņēmumu 

ienākumiem, konkrēti jāanalizē katrs atsevišķais gadījums. 

Nodokļu saistības, kas radušās, pamatojoties uz nodokļu 
piemērošanas formas izvēli. 

Pilnas atbildības sabiedrībām, komandītsabiedrībām, kopuzņēmumiem, 
civiluzņēmumiem un privātām sabiedrībām (piemēram, EURL) ir tiesības 
izvēlēties maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli vai iedzīvotāju ienākuma 
nodokli. Parasti šī izvēle ir neatsaucama un nevar tikt izdarīta, ja šie 
uzņēmumi ir pārveidoti no SA, SARL, SCA un citām sabiedrībām, kas maksā 
uzņēmumu ienākuma nodokli (société de capitaux). 

Lielbritānija 

Visizplatītākās korporatīvās uzņēmējdarbības veikšanas formas Lielbritānijā ir: 

• publiskā akciju sabiedrība - "Public limited company" (turpmāk tekstā - PLC), 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību - "Limited liability company" (turpmāk 
tekstā - LLC), 

• sabiedrība ierobežota ar garantiju - "Company limited by guarantee". 

Savukārt, no citām, kas nav korporatīvas, uzņēmējdarbības formām viena 
izplatītākajām ir līgumsabiedrība ar ierobežotu atbildību. Lielbritānijas 
nerezidenti izmanto līgumsabiedrību ar ierobežotu atbildību "Limited 
liability partnership" (turpmāk tekstā - LLP) kā visizdevīgāko nodokļu 
plānošanas instrumentu starptautiskās tirdzniecības veikšanas gadījumos. 
Lielbritānijas LLP ir uzņēmējdarbības veikšanas forma, kura uzskatāma 
par ar nodokļiem neapliekamo (t.L, LLP ienākumus apliek ar nodokļiem 
tikai līgumsabiedrības īpašnieku līmenī). Savukārt, ja LLP īpašnieks nav 
uzskatāms par Lielbritānijas rezidentu nodokļu piemērošanas vajadzībām, 
vai arī LLP ienākumi nav Lielbritānijas izcelsmes ienākumi, attiecīgie 
ienākumi nav apliekami ar nodokļiem Lielbritānijā. 

Tomēr, apsverot iespēju izmantot LLP nodokļu plānošanas vajadzībām, 
jāpievērš uzmanība šādiem Lielbritānijas likumdošanas nosacījumiem, 
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kuri ir domāti nodokļu nemaksāšanas novēršanai: LLP var tikt izmantota 
tikai starptautiskās tirdzniecības veikšanai, bet nav paredzēta investīciju 
veikšanai un īpašuma pārvaldei. 

Turpmāk minēti galvenie kritēriji, kas raksturo Lielbritānijas LLP: 

• uzņēmējdarbības veikšanas forma ar ierobežotu atbildību, 

• LLP ir jābūt komerciālai sabiedrībai, kas strādā, lai gūtu peļņu, 

• uzņēmējdarbības veidu ierobežošana statūtos nav nepieciešama, 

• LLP jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā, un tai ir jābūt Lielbritānijā 
reģistrētam birojam, 

• LLP jābūt vismaz diviem īpašniekiem, 

• nav prasību attiecībā uz minimālā pamatkapitāla apmēru, 

• lēmumu pieņemšanas kārtība ir noteikta saskaņā ar dibināšanas līgumā 
paredzētajiem nosacījumiem, 

• LLP nav nepieciešams direktors vai sekretārs; LLP kontrolē tās īpašnieki; 
diviem no LLP īpašniekiem jābūt atbildīgiem par LLP atbilstību 
Lielbritānijas likumdošanas prasībām, 

• jebkurš no īpašniekiem var uzņemties saistības par LLP, bet tam ir jābūt 
atrunātam dibināšanas līgumā, 

• LLP var izmantot zīmogu, bet tā izmantošana nav obligāta, 

• LLP ir jāiesniedz gada finanšu pārskati Uzņēmumu reģistrā, 

• ja LLP peļņa pārsniedz 200000 mārciņu, tai ir jābūt deklarētai īpašniekiem 
sadalītajai sabiedrības peļņas daļai, 

• revīzija nepieciešama tikai tad, ja ir spēkā divi no turpmāk minētajiem 
kritērijiem: 

1. LLP ir nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieku, 

2. gada apgrozījums ir lielāks nekā 1 miljons mārciņu, 

3. LLP aktīvu vērtība pārsniedz 1,4 miljons mārciņu. 
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Citas valstis 

Beļģija 
Visizplatītākās korporatīvās uzņēmējdarbības veikšanas formas Beļģijā ir: 

• korporācija - "Naamloze vennootschap" / "Société anonyme" (turpmāk 
tekstā -NV/SA), 

• sabiedrība ar ierobežotu atbildību - "Bestloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid" / "Société privée a responsabilité limitée" (turpmāk 
tekstā -BVBA/SPRL). 

NV/SA un BVBA/SPRL ir uzskatāmas par juridiskām personām. 

Citas populāras uzņēmējdarbības veikšanas formas Beļģijā ir: 

• pilnas atbildības sabiedrība - "Vennootschap onder firma" / "Société 
en nom collectif". Neskatoties uz to, ka pilnas atbildības sabiedrība ir 
juridiskā persona, īpašnieku atbildība ir neierobežota; 

• komandītsabiedrība - "Gewone commanditaire venootschap "/ "Société en 
commandite simple". Komandītsabiedrību raksturo šādi faktori: 

o komandītsabiedrība ir uzskatāma par juridisku personu, 
o komandītsabiedrībai var būt divu veidu īpašnieki: 

0 aktīvie īpašnieki, kuru atbildība ir neierobežota un kuri ir iesaistīti 
uzņēmumu operatīvajā vadībā; 

© pasīvie īpašnieki, kuru atbildība ir ierobežota viņu ieguldījuma 
apmērā un kuri nepiedalās uzņēmuma operatīvajā vadībā. 

• Līgumsabiedrība ierobežota ar akcijām - "Commanditaire vennootschap 
op aandelen"/ "Société en commandite par actions". Līgumsabiedrību, 
ierobežotu ar akcijām, raksturo šādi faktori: 

o līgumsabiedrība, ierobežota ar akcijām, ir uzskatāma par juridisku 
personu, 

o līgumsabiedrības ierobežotas ar akcijām, dibinātāji var būt: 
© viens vai vairāki īpašnieki, kuru atbildība ir neierobežota un kuri ir 

iesaistīti uzņēmuma operatīvajā vadībā; 
© īpašnieki, kuru atbildība ir ierobežota izdarītā ieguldījuma vērtībā. 

Citas uzņēmējdarbības veikšanas formas bez juridiskās personas statusa ir: 

• pagaidu asociācija - "Tijdelijke handelsvereniging" / "Association 
commerciale momentanée", 
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• līdzdalības asociācija - "Handelsvereniging bij wijze van deelneming" / 
"Association commerciale en participation". 

Pagaidu asociācija un līdzdalības asociācija ir kopuzņēmumu formas. 

Spānija, Ungārija 

Spānijā un Ungārijā komandītsabiedrības parasti tiek apliktas ar 
nodokļiem kā uzņēmumi. 

Nīderlande 

Nīderlandē komandītsabiedrības var būt apliktas ar nodokļiem kā 
uzņēmumi. Komandītsabiedrības var būt atklāta vai slēgta tipa. Slēgtā 
tipa komandītsabiedrība netiek aplikta ar nodokļiem, bet atklātā tipa 
komandītsabiedrība tiek aplikta ar nodokļiem kā uzņēmums. 

OECD ziņojums par nodokļu piemērošanu attiecībā 
uz līgumsabiedrību ienākumiem 
1999. gadā OECD Nodokļu lietu departaments publicēja ziņojumu, kurā 

tika aplūkota nodokļu piemērošana attiecībā uz līgumsabiedrību ienākumiem 
OECD Nodokļu Konvenciju Modeļa nosacījumu piemērošanas kontekstā. 

Ziņojumātiekapskatīti uzņēmumi, kuri ir uzskatāmi parlīgumsabiedrībām, 
saskaņā ar Civillikumu vai uzņēmējdarbības likumdošanu, neatkarīgi no to 
iespējamās interpretācijas nodokļu vajadzībām. 

Ja gan rezidences, gan arī ienākuma izcelsmes valsts piemēro nodokļus 
attiecībā uz līgumsabiedrības ienākumiem, dubultās nodokļu piemērošanas 
situācija var veidoties, pastāvot šādiem nosacījumiem: 

1. līgumsabiedrības atšķirīga klasifikācija nodokļu vajadzībām rezidences 
valstī un ienākuma izcelsmes valstī; 

2. atšķirīgi nodokļu piemērošanas nosacījumi līgumsabiedrības ienākumiem 
rezidences valstī un ienākuma izcelsmes valstī, neatkarīgi no vispārējās 
juridiskās klasifikācijas. 

Nodokļu piemērošanavar būt vēl sarežģītāka, ja līgumsabiedrības īpašnieki 
nav tās valsts rezidenti, kurā tiek dibināta attiecīgā līgumsabiedrība. 
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Problēmas nodokļu piemērošanas jomā var rasties arī sakarā ar atšķirīgu 
līgumsabiedrības izmaksu interpretāciju nodokļu vajadzībām. Piemēram, ir 
valstis, kurās īpašniekam nav tiesību kļūt par līgumsabiedrības kreditoru. 
Līdz ar to iespējamie procentu maksājumi īpašniekam nav uzskatāmi par 
izmaksām, kas samazina līgumsabiedrības apliekamo ienākumu, bet nodokļu 
vajadzībām uzskatāmi par līgumsabiedrības sadalāmo peļņu. 

Līgumsabiedrības tiesības piemērot nodokļu konvenciju 
nosacījumus 

Līgumsabiedrībai, gūstot ienākumus noteiktajā valstī, ir tiesības 
piemērot ar attiecīgo valsti noslēgtās nodokļu konvencijas nosacījumus, ja 
šī valsts apliek ar nodokļiem līgumsabiedrības ienākumus. Ja nodoklis ir 
piemērojams, nodokļu konvencija var ierobežot vai noliegt šīs valsts nodokļu 
piemērošanas tiesības. 

OECD Modeļa konvencijas 1. panta "Konvencijas darbības sfēra" 
nosacījumi paredz, ka tikai līgumslēdzēju valsts rezidentiem ir tiesības 
piemērot nodokļu konvencijas nosacījumus: "Šī konvencija tiks pielietota 
attiecībā uz personām, kas ir vienas vai abu līgumslēdzēju valstu rezidenti". 

Nosakot konvencijas nosacījumu piemērošanu attiecībā uz 
līgumsabiedrības ienākumiem, jānoskaidro, vai līgumsabiedrībai ir tiesības 
piemērot nodokļu konvencijas nosacījumus. Tas galvenokārt ir atkarīgs no 
tā, vai līgumsabiedrība ir uzskatāma par apliekamo personu, t.i., vai tā ir 
uzskatāma par rezidentu vienā vai abās līgumslēdzējās valstīs saskaņā ar 
konvencijas 3. un 4. panta nosacījumiem. 

Vai līgumsabiedrība ir uzskatāma par apliekamo personu? 

Konvencijas 3. pants nosaka, ka jēdziens "persona" apzīmē fizisku 
personu, sabiedrību vai jebkuru personu kopumu, "ja vien no konteksta 
neizriet citādi". Jāatzīmē, ka Konvencijā sniegtā definīcija ir diezgan 
nenoteikta, līdz ar to OECD Konvencijas komentāri nosaka, ka apliekamās 
personas definīcija jāpiemēro plašā kontekstā. 

Savukārt jēdziens "sabiedrība", Konvencijas izpratnē, apzīmē jebkuru 
apvienotu veidojumu vai jebkuru vienību, kas nodokļu aplikšanas nolūkos 
tiek uzskatīta par apvienotu veidojumu. 
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Līdz ar to var secināt, ka par apliekamo personu var uzskatīt jebkuru 
sabiedrību, kas pati nav personu apvienība, bet kura uzskatāma par 
sabiedrību nodokļu piemērošanas vajadzībām. Tas nozīmē, ka jēdziens 
"persona" iekļauj sevī "sabiedrību". Savukārt, jēdziens "sabiedrība" 
iekļauj sevī "jebkuru sabiedrību, kas ir uzskatāma par apvienību nodokļu 
piemērošanas vajadzībām". 

Neraugoties uz tik plašu apliekamās personas definīciju, jāatzīmē, ka 
aplūkojamais OECD ziņojums specifiski neatrunā, vai līgumsabiedrība ir 
uzskatāma par personu konvencijas 3. panta kontekstā. Tomēr starptautiskajā 
praksē pieņemts, ka līgumsabiedrība (kā arī tās īpašnieki) ir uzskatāma par 
apliekamo personu konvencijas 3. panta kontekstā kā "personu kopums". 
Arī aplūkojamajā OECD ziņojumā ir minēts, ka līgumsabiedrība var būt 
uzskatāma par apliekamo personu nodokļu konvencijas vajadzībām, jo tā 
atbilst "sabiedrības" vai "personu kopuma" definīcijai. 

Vai līgumsabiedrība ir līgumslēdzēju valsts rezidents? 

OECD Komentāru 3. pants nosaka līgumsabiedrības rezidences statusu šādi: 

"Pirmais jautājums ir, vai līgumsabiedrība pati uz sevi var attiecināt 
Konvencijas nosacījumus. Ja līgumsabiedrība ir uzskatāma par sabiedrību 
konvencijas kontekstā vai ja tai ir piemērojami nodokļi līdzīgā veidā, kā 
sabiedrībai, ir pamatoti uzskatāms, ka līgumsabiedrība ir līgumslēdzēju valsts 
rezidents (pamatojoties uz Konvencijas 4. panta pirmās daļas nosacījumiem). 
Tādējādi, ja līgumsabiedrība ir nodokļu Konvencijas darbības sfērā, tai ir 
tiesības izmantot Konvencijā paredzētos nodokļu atvieglojumus. Citos 
gadījumos Konvencijas nosacījumu piemērošana līgumsabiedrībai var būt 
liegta, ja attiecīgajā Konvencijā nav paredzēti speciāli nosacījumi attiecībā 
uz līgumsabiedrībām. OECD Komiteja piekrīt šim viedoklim. Savukārt tāda 
līgumsabiedrība, kura netiek aplikta ar nodokļiem vienā no līgumslēdzējām 
valstīm, nav uzskatāma par līgumslēdzējas valsts rezidentu Konvencijas 4. 
panta kontekstā, un līdz ar to šai līgumsabiedrībai nav tiesību piemērot 
attiecīgās valsts nodokļu Konvencijas atvieglojumus. Tomēr pēdējā gadījumā 
līgumsabiedrības īpašniekiem, kuri savukārt ir uzskatāmi par apliekamām 
personām nodokļu konvenciju kontekstā savā rezidences valstī, ir tiesības 
piemērot Konvencijas atvieglojumus attiecībā uz viņu ienākuma daļu no 
šādas līgumsabiedrības. 
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Hibrīda uzņēmumu izmantošana nodokļu 
plānošanas nolūkos 

ASV "check the box" noteikumi 
Saskaņa ar "check the box" noteikumiem, ASV rezidentu un nerezidentu 

uzņēmumu īpašnieki var izvēlēties būt vai nebūt par apliekamām personām 
(t.i., nodokļu maksātājām) ASV. "Check the box" noteikumi ir paredzēti ASV 
Iekšējā ienākumu kodeksā (Internal Revenue Code, turpmāk tekstā - IRC) 
&7701 un Valsts kases noteikumos (Treasury Regulations) &301.7701-2. 
Praktiski nodokļu piemērošanas izvēles process notiek, norādot izvēli speciālā 
formā ("cheking the box"). Izvēle ir iespējama, ja uzņēmums nav trests vai 
cita veida sabiedrība, kurai IRC paredz īpašu nodokļu piemērošanas režīmu. 
Minētie nosacījumi ir attiecināmi tikai uz komercsabiedrībām, bet nav 
attiecināmi uz "per se" korporācijām. "Per se" korporācijas ir biržā kotētas 
sabiedrības. Ja attiecīgajās valstīs uzņēmējdarbības forma nav kotēta biržā, 
uzņēmuma īpašnieki var izvēlēties sava uzņēmuma klasifikāciju nodokļu 
piemērošanas vajadzībām ASV. 

Nacionālās likumdošanas līmenī uzņēmums nevar izvēlēties savu nodokļu 
statusu, ja tas ir dibināts saskaņā ar ASV likumdošanas aktu nosacījumiem 
(piemēram, uzņēmuma juridiskā forma ir korporācija, korporatīva apvienība, 
politiska apvienība, akciju sabiedrība). Līdz ar to ASV korporācijas vai akciju 
sabiedrības vienmēr ir uzskatāmas par uzņēmumiem nodokļu vajadzībām 
(t.i., šie uzņēmumi maksā uzņēmumu ienākuma nodokli). 

Savukārt LLC un līgumsabiedrības var izvēlēties nodokļu klasifikāciju, 
izmantojot "check the box" noteikumus. Ja LLC vai līgumsabiedrība nav 
izvēlējusies vietējā nodokļu maksātāja statusu ASV, minētā sabiedrība 
automātiski kļūst par uzņēmumu, kas ASV ar nodokli aplikts netiek. 

Uzņēmumi, kuri nav kotēti biržā kā "per se" uzņēmumi un kuriem ir 
vismaz divi īpašnieki, tiks klasificēti kā līgumsabiedrības, ja uzņēmums nav 
izvēlējies savādāk. 

ASV starptautiskie uzņēmumi var veikt nodokļu klasifikācijas izvēli 
dažādos veidos. Ja ārzemju uzņēmums ir "perse" korporācija, to ir iespējams 
pārveidot privātā uzņēmuma formā, lai tas netiktu aplikts ar nodokli ASV. 
Piemēram, Vācijas AG (skatīt iepriekšējā žurnāla numura rakstu) ir uzskatāma 
par "perse" korporāciju. Tā var tikt pārvērsta GmbH, attiecībā uz kuru ASV 
likumdošana dod iespējas izvēlēties nodokļu piemērošanas klasifikāciju 
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(t.i., izmantot "check the box" noteikumus). Viens no iemesliem, kāpēc tas 
var būt izdevīgi, ir iespēja mainīt ASV izcelsmes ienākuma interpretāciju 
nodokļu vajadzībām no dividendēm uz uzņēmējdarbības peļņu (t.i., iespēja 
izmantot atšķirīgus nodokļu konvencijas un ASV nodokļu likumdošanas aktu 
nosacījumus). 

Turpretim ārzemju (t.i., ASV nerezidentu) līgumsabiedrības, kuras 
iepriekš tika uzskatītas par ar nodokļiem neapliekamām ASV, var kļūt par 
uzņēmumiem, kas izmaksā dividendes un ir apliekamas ar nodokļiem. Līdz 
ar to ienākums, kas agrāk tika uzskatīts par uzņēmējdarbības peļņu, var tikt 
uzskatīts par dividenžu ienākumu nodokļu piemērošanas vajadzībām ASV, un 
līdz ar to tiem varētu tikt piemēroti nodokļu konvencijas atvieglojumi abās 
līgumslēdzējās valstīs. 

Cits piemērs ir uzņēmuma zaudējumu izmantošana nodokļu vajadzībām. 
Veicot nodokļu klasifikācijas izvēli nodokļu vajadzībām, var panākt, ka 
ārzemju uzņēmuma zaudējumi var būt izmantojami ASV mātes uzņēmuma 
apliekamā ienākuma samazināšanas vajadzībām. 

Piemērs: 

ASV uzņēmums strādā ar peļņu. Šī uzņēmuma filiāle Francijā "F Co" 
strādā ar zaudējumiem. "F Co" juridiskā forma ir SA. ASV mātes uzņēmums 
vēlas izmantot "check the box" noteikumus attiecībā uz "F Co", bet "F Co", 
būdama franču SA, ir "per se" korporācija. 

"F Co" tiek pārveidota no SA uz SARL. Līdz ar to ASV mātes uzņēmums var 
izvēlēties, ka "F Co" nav apliekama ar nodokli ASV (izmantojot "check the box" 
noteikumus). Savukārt ASV mātes uzņēmums var tikt aplikts ar nodokļiem 
ASV, un tas var izmantot tiesības samazināt savu apliekamo ienākumu ASV 
par Francijas pastāvīgās pārstāvniecības (t.i., "F Co") zaudējumiem. 

LLC izmantošana nodokļu plānošanā Kanādā 

ASV rezidentu un nerezidentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību LLC 
Kanādā parasti ir uzskatāmas par Kanādas uzņēmumiem, bet vienlaicīgi 
par ar nodokļiem neapliekamiem uzņēmumiem daudzās citās jurisdikcijās, 
piemēram, Itālijā. 

Kanādas mātes uzņēmums dibina LLC ārzemēs. LLC izsniedz aizdevumu 
Itālijas uzņēmumam. Itālijas uzņēmums maksā procentus LLC. No Itālijas 
viedokļa uzskatāms, ka procenti tiek izmaksāti Kanādas uzņēmumam, jo LLC 
ir ar nodokļiem neapliekams uzņēmums saskaņā ar Itālijas likumdošanas 
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aktiem (t.i., ārzemēs reģistrētais LLC ir ignorēts nodokļu vajadzībām, 
uzskatot, ka maksājums tiek veikts tā mātes uzņēmumam Kanādā). Līdz ar 
to Itālija piemēro Itālijas - Kanādas nodokļu konvencijas nosacījumus (10% 
ieturējuma nodoklis) attiecībā uz procentu maksājumiem LLC. Turpmāk 
LLC izmaksā procentus Kanādas mātes uzņēmumam. Šis maksājums tiks 
uzskatīts par dividendēm Kanādā, kas parasti tiek atbrīvotas no nodokļu 
piemērošanas. 

Lielbritānijas LLP izmantošana 
Lielbritānijas nerezidentu uzņēmums dibina LLP Lielbritānijā. 

Lielbritānija uzskata to par ar nodokļiem neapliekamo uzņēmumu (t.i., 
nodokļi maksājami tikai partneru vai īpašnieku līmenī). Ja uzņēmējdarbība 
netiek veikta Lielbritānijā, LLP ienākumi nav apliekami ar nodokļiem, 
īpašniekiem nav obligāti jābūt tās valsts rezidentiem, ar kuru Lielbritānija ir 
parakstījusi nodokļu konvencijas. 

Pasīvā līgumsabiedrība 
Pasīvā līgumsabiedrība (Stille Gesellschaft) ir izplatīta kā 

uzņēmējdarbības veikšanas forma Vācijā, Šveicē un Austrijā. Tā analogi ir arī 
citās jurisdikcijās. 

Pasīvā līgumsabiedrība pastāv, ja privātpersona vai uzņēmums piedalās 
uzņēmējdarbības veikšanā, ieguldot naudas līdzekļus, īpašumu vai 
pakalpojumus, lai varētu piedalīties peļņas sadalē, neiesaistoties šī uzņēmuma 
operatīvajā vadībā. Uzņēmumam, kurā tiek veikts šāda veida ieguldījums, var 
būt jebkura uzņēmējdarbības forma. No nodokļu piemērošanas viedokļa ir 
svarīgi nodalīt "tipisku" un "netipisku" pasīvo līgumsabiedrību atkarībā no 
līgumsabiedrības līgumā noteiktajām pasīvā partnera tiesībām. 

"Tipiskā" pasīva līgumsabiedrība raksturojama ar to, ka pasīvais īpašnieks 
ir investors, nevis aktīvais līdzdalībnieks. Atkarībā no vienošanās starp pasīvo 
vai aktīvo īpašnieku, "tipiskā" pasīvā līgumsabiedrībā pasīvais īpašnieks 
piedalās uzņēmuma peļņā un zaudējumos vai tikai uzņēmuma peļņā, bet 
tam nepieder uzņēmuma kapitāla daļas. Saskaņā ar Vācijas likumdošanas 
aktu nosacījumiem, peļņas sadale pasīvajam īpašniekam ir uzskatāma 
par uzņēmējdarbības izmaksām (t.i., samazina sabiedrības apliekamo 
ienākumu), savukārt peļņas sadale "netipiskās" pasīvas līgumsabiedrības 
īpašniekam nesamazina sabiedrības apliekamo ienākumu. 


