
PVN strīdi: 
vai ir gaisma tuneļa galā?
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Laura

2



Laukos.. 
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1. Jau gadiem.. 
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2. Lasu EST spriedumus savādāk..
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Ko darīt?
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1. Jau gadiem..



2014.gadā PVN plaisa Latvijā – EUR 547 miljoni

8



PVN plaisa Baltijas valstīs (miljoni EUR)
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2909_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-602_en.htm



Katrs 5. EUR PVN nenonāk valstij
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3 situācijas ķīlnieki, ko radījusi PVN sistēma

11



VID iet pie tiem, no kā var paņemt pēc 2-3 g.
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Uzņēmēji samulsuši – kā pasargāt sevi?
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Tiesā tik no EST lobāmas interpretācijas
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2. Lasu EST spriedumus savādāk..



Latvijas tiesu algoritms
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Pircējs nevarēja nezināt!!!

Vai darījums ir 
noticis?

Vai preces/pakalpojumi ir saņemti 
no rēķinā norādītās personas?

PVN ir 
atskaitāms

Vai ir konstatējama 
rēķina izsniedzēja 

krāpšana?

Vai saņēmējs to 
zināja/vajadzēja 

zināt?

PVN nav 
atskaitāms

PVN ir 
atskatāms

PVN ir 
atskaitāms

PVN nav atskaitāms

Jā

Jā

Nē

Nē

NēJā

Jā Nē

VID jāpierāda;
nevis, kam vairāk tic;
neatsaucoties uz 
tādiem iepriekšējās 
ķēdes darījumiem, 
pār kuriem pircējam 
nav kontroles!

-Nav jāskata citus darījumus;

- Ja preces/pakalpojumi ir 
saņemti, nekonstatējot 
pircēja ļaunprātību, nav 
jāvērtē vai preces saņemtas 
no rēķinā norādītās personas!



Krāpnieki liecina un aiziet mājās..
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Cilvēktiesības
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3. Ko darīt?



Vispārīgs reverss
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Grieķija
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Loterija, IIN, IT, visu rēķinu deklarēšana
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Dalītais maksājums 
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Preču kontrole, online kases aparāti
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Specvienība
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Solidāra atbildība, ja VID informēja 
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VID jāinformē pircēju
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7 gadi, 200%, cietums

29



Nozarei jāuzņemās iniciatīvu!
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Sektors
Dalībvalstis

AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK

Mobilie telefoni X           X       X       X         X  X     X       X

Integrālās 

shēmas ierīces
X           X       X       X         X       X        

Spēļu konsoles, 

planšetdatori, 

klēpjdatori

X           X                         X                



Uzņēmumu uzticēšanās VID + vēršanās 
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VID neuzrādītas pilnvaras – bankās, iestādēs
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Nē skaidrai naudai

33



Likumā – prasības pārdevēju pārbaudei
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Sauka «JV»: nav soda neizbēgamības sajūtas 
+ sodi krāpniekiem neadekvāti mazi
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Futbols (FM – VID – nozare)
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Palīgspēki FM & FP?
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Tad vai ir gaisma?
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ESTONIA
Pärnu mnt 15
10141 Tallinn
phone +372 6 400 900
estonia@sorainen.com

LATVIA
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Riga
phone +371 67 365 000
latvia@sorainen.com

LITHUANIA
Jogailos 4
LT-01116 Vilnius
phone +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com

BELARUS
ul Nemiga 40
220004 Minsk
phone +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

www.sorainen.com

Paldies!

@taukacs

39
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