E-komercijas uzņēmumiem
būtiskākās PVN piemērošanas izmaiņas, kas stājas spēkā 01.07.2021. visā Eiropas Savienībā
vienlaikus.
E-komercijas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pārrobežu preču un pakalpojumu pārdošanu Eiropas
Savienības (turpmāk - “ES”) patērētājiem un tiešsaistes tirdzniecības vietām, kas veicina preču piegādi
ES patērētājiem, būtu jānovērtē izmaiņu PVN regulējumā ietekme uz viņu PVN reģistrācijas un
atbilstības prasībām. Izmaiņām PVN regulējumā visās ES valstīs jāstājas spēkā vienlaicīgi - 2021.
gada 1. jūlijā.
Jaunie noteikumi ir pietiekami sarežģīti un prasa detalizētu analīzi, lai novērtētu to ietekmi un
ieviešanas nosacījumus. Esam apkopojuši galvenās izmaiņas, kas skars dažādus e-komercijas
uzņēmumus.
Preču tālpārdošana ES

1

Ja Jūs esat uzņēmums, kas nodarbojas ar preču, kas jau atrodas ES tālpārdošanu citas ES dalībvalsts
patērētājiem:
●

●
●
●

Tiek atcelts katras ES dalībvalsts noteiktais slieksnis (EUR 35’000-100’000), līdz kuram bija tiesības piemērot
preču piegādātāja dalībvalsts PVN. Turpmāk - viens EUR 10’000 slieksnis gan preču tālpārdošanai ES, gan
elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, summējot šādu preču un pakalpojumu piegādes uz visām ES valstīm.
Pārsniedzot šo slieksni, vai atsevišķos gadījumos no darījuma pirmā euro centa, preču piegādātājam ir
pienākums piemērot valsts, kurā beidzas preču transportēšana PVN;
Par tālpārdošanu uzskata arī gadījumus, kad preču piegādātājs netieši iesaistās preču transportēšanā;
PVN nomaksu iespējams veikt izmantojot jauno One Stop Shop (OSS)1 režīmu. OSS režīms ļauj reģistrēties un
iesniegt PVN deklarāciju vienā ES dalībvalstī, lai veiktu PVN nomaksu par preču tālpārdošanu uz visām ES
dalībvalstīm. Iepriekš vienīgā iespēja bija reģistrēties katrā ES dalībvalstī, kurā tiek veikta preču piegāde.

Importēto preču tālpārdošana
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Ja Jūs esat uzņēmums, kas nodarbojas ar preču, kas atrodas ārpus ES tālpārdošanu ES dalībvalsts
patērētājiem un preču sūtījuma vērtība nepārsniedz EUR 150:
●
●
●

●
●

Tiek atcelts atbrīvojums no importa PVN mazas vērtības precēm, kuru vērtība nepārsniedz EUR 22.
Atbrīvojums no ievedmuitas sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 150 netiek atcelts;
No darījuma pirmā euro centa ir jāmaksā PVN preču saņēmējvalstī;
PVN nomaksu iespējams veikt izmantojot jauno Import One Stop Shop(IOSS)2 režīmu. IOSS režīms ļauj
reģistrēties un iesniegt PVN deklarāciju vienā ES dalībvalstī, lai veiktu PVN nomaksu par importēto preču
tālpārdošanu uz visām ES valstīm.
Ja preču piegādātājs nebūs veicis PVN samaksu, tad PVN iekasēs no preču saņēmēja.
Par PVN un ievedmuitas nomaksu par precēm, kuru vērtība pārsniedz EUR 150 tāpat kā līdz šim ir atbildīgs
preču saņēmējs.

Pakalpojumu sniegšana ES
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Ja Jūs esat uzņēmums, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu personām, kuras nav nodokļu maksātāji
un šo pakalpojumu sniegšanas vieta tiek pārnesta uz valsti, kurā tiek sniegts pakalpojums vai atrodas
patērētājs;
●

●

Par pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta ir citā dalībvalstī ir jāmaksā šīs valsts PVN. Šādi pakalpojumi ir,
piemēram, patērētājiem sniegti preču transporta pakalpojumi, īstermiņa transportlīdzekļu noma, ar
nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi, restorāna pakalpojumi. Ja starpniecības pakalpojums tiek sniegts
patērētājiem, tad starpniecības pakalpojumam jāpiemēro tādi paši PVN piemērošanas nosacījumi kā
pamatpakalpojumam.
PVN nomaksu iespējams veikt izmantojot jauno One Stop Shop (OSS) režīmu. Iepriekš vienīgā iespēja bija
reģistrēties katrā ES dalībvalstī, kurā bija pienākums nomaksāt PVN.

1

Savienības režīms jeb īpašs nodokļa režīms pakalpojumiem, ko sniedz nodokļa maksātāji, kuri
neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā
2
Importa režīms jeb īpašs nodokļa režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu
preču tālpārdošanai

Tiešsaistes tirdzniecības vieta (TTV)
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Ja Jūs esat uzņēmums, kura tiešsaistes tirdzniecības vieta veicina tādu preču pārdošanu:
1) kuras tiek transportētas ES teritorijā un to pārdevējs nav reģistrēts PVN maksātāju reģistrā ES vai
2) kuras tiek transportēs no ārpus ES valsts un sūtījuma vērtība nepārsniedz EUR 150:
-

TTV tiks uzskatīta par domājamo preču piegādātāju un būs atbildīga par PVN nomaksu;
PVN nomaksu var veikt izmantojot jauno OSS vai IOSS režīmu.

Importa režīms nodokļa maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei
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Ja Jūs esat uzņēmums, kas uzrāda preces muitas iestādē (piemēram, pasta operators) un:
- piegādei nepiemēro IOSS režīmu;
- preces nav akcīzes preces;
- sūtījuma patiesā vērtība nepārsniedz EUR 150;
- preču nosūtīšana vai transportēšana beidzas importa dalībvalstī.
Tad Jūs varat izmantot importa režīmu nodokļa maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei. Šādā gadījumā Jūs
varēsiet iekasēt PVN no preču saņēmēja. Šis PVN pēc tam ir jāpārskaita valsts budžetā.

Kā PwC var palīdzēt:

Faktori, kas būtu jāņem vērā:
● sūtījumu vērtības noteikšanas principi;
● vai var uzskatīt, ka tiešsaistes tirdzniecības vieta “veicina” preču
piegādes;
● rēķinu izrakstīšana nosacījumi;
● cenas noteikšana, ņemot vērā PVN likmju atšķirību dažādās
valstīs;
● iekšējo sistēma atbilstība jaunajām prasībām;
● preču atgriešanas process.

●
●
●
●
●

izvērtēt izmaiņu PVN regulējumā ietekmi uz
Jūsu uzņēmumu un atbilstības prasībām;
izvērtēt, vai uzņēmuma sistēmas atbilst
jaunajām prasībām;
atbalsts izmaiņu ieviešanā;
OSS un IOSS reģistrācija un grāmatvedības
pakalpojumi;
atbalsts muitas jautājumos.
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