
ES PVN 
reformas  
Stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā

2021. gada 1. jūlijā stājas spēkā būtiskas izmaiņas Eiropas Savienības 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) noteikumos par preču pārdošanu 
tiešsaistē.

Ja Jūs iegādājaties preces ārpus ES, šīs izmaiņas var ietekmēt šo preču 
izmaksas. 

Kas Jums jāzina kā patērētājam?
ES PVN reforma sastāv no diviem galvenajiem aspektiem, kas patērētājam jāņem vērā:

Tiek atcelts PVN atbrīvojums importējamām precēm vērtībā līdz 22 €
Ja Jūs iegādājāties preces ārpus ES vērtībā līdz 22 €, iepriekš tām netika piemērots PVN. ES ir
nolēmusi izbeigt šo atbrīvojumu no 2021. gada 1. jūlija, lai ES uzņēmēji, kuriem šāds
atbrīvojums nav piemērojams sūtījumiem ES iekšienē, nebūtu nelabvēlīgā situācijā. 

ES stimulē uzņēmējus ārpus ES iekļaut PVN mazumtirdzniecības
cenā precēm līdz 150 €
Jums iegādājoties preces ārpus ES, pārdevējs var izvēlēties iekļaut PVN 
mazumtirdzniecības cenā vai likt Jums maksāt PVN, kad preces Jums tiek piegādātas. 
No patērētāja viedokļa tas nemainīsies. 

ES stimulē e-komercijas uzņēmējus iekļaut PVN mazumtirdzniecības cenā. Tiks ieviesta
centralizēta platforma (pazīstama kā Import One-Stop-Shop (Importa vienas institūcijas
apstiprinājums) jeb IOSS), kas atvieglos ārpus ES esošajiem uzņēmējiem iespēju nodrošināt
atbilstību ES PVN likumiem un kas tiem nosaka prasību iekasēt PVN pārdošanas brīdī. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas varētu palielināt importa izmaksas Jūsu
starptautiskajiem pirkumiem ar vērtību līdz 22 €, piemēram, atmuitošanas
izmaksu un importa PVN dēļ, ja uzņēmējs, pie kura veicat pirkumu, 
mazumtirdzniecības cenā neiekļauj PVN. 

Veicot preču pirkumus ārpus ES, noteikti pārliecinieties, vai mazumtirdzniecības 
cenā ir iekļauts PVN. Ja tā nav, Jums var pieprasīt apmaksāt PVN, kad preces tiek 
Jums piegādātas. 

Ja Jums tiek prasīts veikt papildu maksu Jūsu sūtījuma piegādes brīdī, tas var tikt veikts 
vairāku iemeslu dēļ, piemēram:

• pārdevējs nav reģistrējies IOSS platformā,
• sūtījuma dokumentācija ir nepilnīga,
• tika noteikts, ka preču vērtība pārsniedz 150 €

Ja uzskatāt, ka no Jums tiek nepamatoti ieturēts importa PVN vai citas muitas nodevas, 
mēs iesakām Jums sazināties ar pārdevēju.
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Kad Jums būs jāmaksā papildu maksa par pirkumiem, kas veikti ārpus ES esošās
valstīs?
Kad preces tiek importētas ES, tām var tikt piemērota papildu maksa, kad tās tiek muitotas ES muitā. Kas
veic šo importa nodevu apmaksu, nosaka nosūtītājs. Nosūtītājs var nolemt apmaksāt šīs importa nodevas
pats, un tādā gadījumā tas parasti zina, kādas importa nodevas ir maksājamas, un iekļauj šīs izmaksas
galīgajā cenā, ko Jūs maksājat, veicot pirkumu. Šajā gadījumā piegādes brīdī Jums nebūs jāmaksā nekādas
importa nodevas.

Tomēr nosūtītājs var nolemt nemaksāt importa nodevas pats. Šādā gadījumā UPS var nākties iekasēt šīs
importa nodevas no Jums piegādes brīdī. Vienmēr pārliecinieties vai PVN un importa nodevas ir iekļautas
pirkuma galīgajā cenā.

Kādas importa nodevas Jums būs jāmaksā piegādes brīdī?
Ja nosūtītājs ir nolēmis nemaksāt importa nodevas, tās var būt jāmaksā Jums. Ja sūtījuma vērtība
nepārsniedz 150 €, šīs importa nodevas parasti sastāv no:

pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Ja tirdzniecības vietā PVN nav iekasēts, tad muitas iestādes iekasēs PVN, kad sūtījums tiks
nogādāts ES. PVN aprēķina kā procentuālo daļu no kopējās pārdošanas cenas (ieskaitot
nosūtīšanu). Katra ES valsts nosaka savu PVN likmi. Jūsu pārvadājumam piemērojamā likme
būs galamērķa valsts piemērotā likme. Vidējā ES PVN likme ir aptuveni 21%. 

Ja pārdošanas vietā PVN nav iekasēts, UPS veiks PVN priekšapmaksu attiecīgajām muitas
iestādēm, kad sūtījumu importē ES, un pēc piegādes to iekasēs no Jums. 

Komisijas maksa

Ja UPS sūtījuma maksātāja vārdā ir jāveic nodevu, nodokļu un citu valsts maksājumu
priekšapmaksa, UPS iekasē maksu, pamatojoties uz nosūtīto preču vērtību un avansa
maksājuma summu. Šī maksa attiecas uz muitas deklarāciju administrēšanu iestādēm, kā arī uz
UPS juridisko atbildību, ja jebkādas deklarācijas ir neprecīzas. 

Ja nosūtītājs ir nolēmis nodot importa nodevu apmaksu Jums un UPS ir jāveic PVN 
priekšapmaksa un citi maksājumi, kas saistīti ar Jūsu sūtījumu, muitas iestādēm, tad UPS pēc
piegādes no Jums iekasēs šo maksu, ko dēvē par komisijas maksu. Precēm, kuru vērtība
nepārsniedz 22 €, tiek piemērota zema komisijas maksa.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētās maksas nav pilnīgs izmaksu saraksts. Atkarībā no pārvadājuma
īpatnībām var tikt piemērotas papildu maksas. 

Kā tas var ietekmēt Jūsu kopējās izmaksas?
Lai raksturotu to, kā tas varētu ietekmēt Jūsu sūtījuma kopējās izmaksas, kā piemēru mēs izmantojam
kreklu, kuru no mazumtirgotāja Lielbritānijā ir iegādājies kāds Vācijā dzīvojošs patērētājs. Šajā piemērā
Apvienotajā Karalistē esošais mazumtirgotājs PVN nav iekasējis tirdzniecības vietā. Turpmāk norādītās
summas ir paredzētas tikai skaidrojošiem mērķiem, un tās atšķirsies no faktiskajām izmaksām.

Kā Jūs varat veikt importa nodevu apmaksu?
Ja par Jūsu sūtījumu ir jāmaksā importa nodevas, UPS piedāvās Jums iespēju veikt
nodevu samaksu ar maksājumu karti vai skaidrā naudā, kamēr Jūsu sūtījums ir ceļā pie 
Jums (ja mazumtirgotājs mums ir norādījis Jūsu kontaktinformāciju) vai piegādes brīdī. 
Veicot šo maksājumu apmaksu pirms piegādes, izmantojot mūsu tiešsaistes sistēmu, 
ļaus raitāk apstrādāt sūtījumu.

Produkta cena1 20,00 €

PVN pārdošanas vietā (19%) 2 0 €

Rēķins par izrakstītajām par importa maksām 0 €

Kopā pasūtīšanas brīdī pārdevējam Jūs maksājat 20,00 €

PVN importēšanas vietā (19%)2 3,80 €

Komisijas maksa3 6,00 €

Maksa, ko maksājat piegādes brīdī 9,80 €
1 ieskaitot PVN % par pārvadājumu 2 pamatojoties uz Jūsu ES valsts likmi 3Vācijas gadījumā, maksa var atšķirties atkarībā no valsts
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