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LRGA viedoklis par PVN apgrieztās maksāšanas kārtību
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (turpmāk tekstā – LRGA) ir izskatījusi Latvijas
Republikas Finanšu ministrijas iesūtīto informāciju viedokļa un komentāru sniegšanai par
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) apgrieztās maksāšanas kārtības
efektivitāti un lietderību noteiktajās nozarēs.
Attiecībā par PVN apgrieztās maksāšanas kārtības (turpmāk PVN reverss) efektivitāti un
lietderību, LRGA pilnībā atbalsta PVN reversa ieviešanu ne tikai kaut kādās nozarēs, bet arī
pilnībā visos darījumos, ko savā starpā veic reģistrētie PVN maksātāji.
Veicot aptauju, LRGA biedru vidū nav neviena kas neatzīst PVN reversu. PVN reversa
piemērošanu atzinīgi novērtē uzņēmumi, kas savā darbībā to jau piemēro (šāda uzskaites
kārtība ļauj uzņēmumiem efektīvāk strādāt, neiesaldējot savus naudas līdzekļus, gaidot to
atmaksu no VID). Efekts reversā PVN piemērošanai būs tikai tad, kad reversu varēs
piemērot visos darījumos bez izņēmumiem, nevis tikai atsevišķās jomās, jo tad rodas
dažādas interpretācijas tā piemērošanai, kur bieži vien skaidru definējumu nespēj dot arī
Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji un rodas arī labvēlīga augsne PVN shēmām. Ieviešot
PVN reversu visos darījumos bez izņēmumiem, pilnībā tiks pārtraukta PVN izkrāpšana no
valsts budžeta, kas ir pats galvenais godīgo nodokļu maksātāju mērķis un uzdevums, jo kā
zināms izkrāptās summas katru gadu valsts budžetā veido miljonus! Savos pētījumos
atzinīgu novērtējumu par PVN reversa piemērošanu sniedz arī Latvijas Banka.
Ne velti no 01.07.1999., kad pirmo reizi ieviesa PVN reversu koku darījumiem (jāatzīmē ka
šis pasākums tika ieviests tikai uz laiku), šī kārtība visu laiku tiek pagarināta, kas nozīmē tikai
to, ka šis lēmums valsts budžetam ir devis pozitīvu rezultātu un tieši tāpēc PVN reversu
pakāpeniski ievieš arī citās jomās, kas nozīmē tikai to, ka vispārīgā PVN piemērošanas
kārtība un parastie PVN administrēšanas pasākumi ir neefektīvi pret PVN izkrāpšanu.
Izmaksas PVN reverso darījumu ieviešanai grāmatvedībā ir tik zemas, ka pat nav vērts skaitīt
cik tas izmaksā, jo izmaksu skaitīšanas laiks aizņems vairāk laika nekā uzstādījumu veikšana
šo grāmatojumu ieviešanai. Uzņēmumi, kas pirmo reizi ievieš PVN reversa maksāšanas
kārtību, izmaksas atkarīgas no apkalpojošās IT firmas (programmas), vidēji izmaksas ir
robežās no 40.00 EUR (mazos uzņēmumos) līdz 200.00 EUR (lielos uzņēmumos) bez PVN.

Izmaksas sadārdzina regulārie likuma grozījumi par īpašās PVN kārtības piemērošanu, kas
apgrūtina un sadārdzina grāmatvedības uzskaites kārtošanu, papildus noslogo arī
grāmatvežu darbu, jo sakarā ar kārtējiem grozījumiem ir jāveic izmaiņas grāmatvedības
programmas uzstādījumos.
Ieviešot reverso PVN 100% visos darījumos starp PVN maksātājiem, tiek likvidētas ne tikai
PVN izkrāpšanas iespējas, bet tiek ietaupīti arī citi budžeta līdzekļi, jo, ņemot vērā to, ka PVN
ir tas nodoklis, kuru cenšas izkrāpt lielos apjomos:
1. tiesas vairs nebūs pārslogotas, jo lietas par PVN krāpniecību un uzrēķiniem pārstāj
eksistēt (ja nu vienīgi jāpabeidz iesāktās);
2. samazināsies Ekonomikas policijas darbinieku slodze.
LRGA ir gatava tikties ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pierādītu
100% reversā PVN piemērošanas ieviešanu.
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