Pievienotās vērtības nodokļa likmes
Publicēts: 31.05.2021.

PVN likmes Latvijā 2021.gadā
21 procentu likme
preču piegāde un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību;
pakalpojumu sniegšana un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību;
preču iegāde Eiropas Savienības (ES) teritorijā par atlīdzību;
preču imports;
pakalpojumu saņemšana iekšzemē no ES dalībvalstu nodokļu maksātājiem, trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļu
maksātājiem;
jebkuras personas veikta jaunu transportlīdzekļu iegāde ES teritorijā.

12 procentu likme
medikamenti, kuri ir reģistrēti saskaņā ar Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras centralizēto zāļu reģistrācijas procedūru;
medikamenti, kuri ir iekļauti Latvijas Republikā reģistrēto zāļu sarakstā;
medikamenti, kuriem ir izdota attiecīgā Zāļu valsts aģentūras atļauja;
medikamenti, kuru reģistrācija nav nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem farmācijas jomā;
medicīniskās ierīces (arī to komplektējošās daļas, rezerves daļas un piederumi), ja tās laistas apgrozībā normatīvajos
aktos par medicīnisko ierīču reģistrāciju noteiktajā kārtībā un tās parasti izmanto organisma funkcijas traucējumu
ārstniecībā vai atvieglošanā, kā arī paredzētas tikai personu ar organisma funkcijas traucējumiem individuālai lietošanai;
zīdaiņiem paredzētais piens un tā produkti;
zīdaiņiem paredzētie sausi un šķidri piena maisījumi un šo maisījumu produkti;
zīdaiņiem paredzētie sojas produkti, sausi un šķidri sojas maisījumi;
zīdaiņiem paredzētās augļu, ogu un dārzeņu sulas, biezsulas un biezeņi;
zīdaiņiem paredzētie speciāli viegli asimilējami gaļas produkti un homogenizēti jaukti pārtikas produkti;
dzērieni zīdaiņu uzturam — ar tēju atšķaidītas sulas, speciāli sagatavotas zīdaiņu tējas, zīdaiņu vecumam adaptēts ūdens
(negāzēts) speciālā fasējumā;
zīdaiņiem paredzētie ārstnieciski diētiski enterālās barošanas produkti;
zīdaiņiem paredzētie aminoskābju maisījumi;
zīdaiņiem paredzētie olbaltumvielu hidrolizāti;
zīdainiem paredzētie maisījumi ar zemu laktozes saturu vai bez tās;

bezglutēna produkti zīdaiņiem, kuri slimo ar celiakiju;
bezglutēna produkti zīdaiņiem, kuri slimo ar fenilketonūriju;
speciāli produkti zīdaiņiem, kuriem ir iedzimta metabolisma patoloģija;
zīdaiņiem paredzētie maisījumi ar pazeminātu vai paaugstinātu olbaltumvielu saturu un produktiem, kuri nesatur
olbaltumvielas (piemēram, mākslīgais sāgo, milti, makaroni, maize, cepumi, putraimi, sausās pārslas);
zīdaiņiem paredzētie produkti un maisījumi ar pazeminātu vai paaugstinātu tauku saturu;
zīdaiņiem paredzētie produkti un maisījumi ar pazeminātu vai paaugstinātu ogļhidrātu saturu;
pasažieru un to bagāžas regulārie pārvadājumi iekšzemē;
iespieddarbi vai elektroniska izdevuma formā izdota mācību literatūra un oriģinālliteratūra (literāri darbi — daiļliteratūrā,
bērnu literatūrā, zinātniskajā un populārzinātniskajā literatūrā, uzziņu literatūrā, reliģiskā literatūrā, memuārliteratūrā —
un to tulkojumi), izņemot minētās literatūras piegādi tiešsaistes režīmā vai to lejupielādējot;
tādi iespieddarbi vai elektroniska izdevuma formā izdotas avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi (izņemot
minēto periodisko izdevumu piegādi tiešsaistes režīmā vai tos lejupielādējot), kuri iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos
un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplāru, kā arī to abonentmaksai;
žurnālu pielikumi kompaktdiska formā, kas tiek pievienoti žurnāliem bez papildu maksas un ir žurnālu neatņemama
sastāvdaļa, ja kompaktdiskā ievietotā informācija papildina žurnālos sniegto informāciju;
izmitināšanas pakalpojumi tūristu mītnēs;
koksnes kurināmais - malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, koksnes šķeldas vai skaidas,
zāģskaidas un koksnes atlikumi, zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai
tamlīdzīgā veidā, - ja tā faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs, kas pērk un patērē koksnes kurināmo mājsaimniecības
vajadzībām;
siltumenerģija, ja tās faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs, kas pērk un patērē siltumenerģiju mājsaimniecības vajadzībām.

5 procentu likme
(spēkā no 01.01.2018. līdz 31.12.2023.)

Šādi svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi
(piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti):
āboli;
aronijas;
avenes;
brūklenes;
bumbieri;
burkāni;
cidonijas;
citronliānas ogas;
cukurkukurūza;
dārza salāti (galviņsalāti) un cigoriņi (tai skaitā lapu cigoriņi);

dzērvenes (tai skaitā lielogu dzērvenes);
ērkšķogas;
fenhelis;
galda bietes;
galda rāceņi;
galviņkāposti, lapu kāposti, brokoļi, ziedkāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi;
garšaugi (tai skaitā dilles, lapu pētersīļi, baziliks, koriandrs (kinza), piparmētras u. tml.);
gurķi;
irbenes ogas;
jāņogas;
kabači (tai skaitā cukīni);
kāļi;
kartupeļi;
kazenes;
kazeņavenes;
kolrābji;
korintes;
krūmmellenes;
ķiploki;
ķiploku loki;
ķirbji;
ķirši;
lācenes;
mangoldi;
mārrutki;
mellenes;
melnie rutki;
meža zemenes;
pastinaki;
patisoni;
pētersīļu saknes;
pīlādžu ogas;
plūmes;
plūškoka ogas;
pupas;
pupiņas;

puravi;
rabarberi;
redīsi;
salātu dārzeņi (tai skaitā romiešu salāti, ozollapu salāti, rukola, endīvijas, mizuna, dīgsti);
sausserža ogas;
selerijas (sakņu, kātu, lapu);
sīpoli un šalotes;
sīpolloki;
skābenes;
smiltsērkšķu ogas;
sparģeļi;
spināti;
tomāti;
topinambūri;
turnepši;
upenes;
zemenes;
zirņi.

0 procentu likme
(piemērojama no 25.12.2020. līdz 31.12.2022.)
Covid-19 vakcīnas piegāde, kas reģistrēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem farmācijas jomā, un ar šo vakcīnu cieši
saistītu pakalpojumu sniegšana iekšzemē;
Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegāde, kas ar atbilstošiem ES tiesību aktiem ir atzītas Eiropas
Savienībā, un ar šīm ierīcēm cieši saistītu pakalpojumu sniegšana iekšzemē.

0 procentu likme
preču eksports un to preču piegādes, kas nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja preču piegādes tiek veiktas muitas
noliktavās un brīvajās zonās;
preču piegāde, ja prece ir nosūtīta fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai;
preču piegāde ES teritorijā, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs un preces tiek piegādātas
uz citu dalībvalsti;
jauna transportlīdzekļa piegāde citas dalībvalsts jebkurai personai;
fiskālā pārstāvja veiktai preču iegādei ES, ja tās paredzētas eksportēt;
preču imports atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 45.pantā noteiktajam;
pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme, un kas:
- tieši saistīti ar preču eksportu, importu, tranzīta pārvadājumiem, kā arī pakalpojumi brīvajās zonās un muitas noliktavās,
kas saistīti ar precēm, kas nav laistas brīvā apgrozībā;
- starptautiskie pasažieru pārvadājumi;
kuģu un gaisakuģu degvielas uzpilde un apgādei paredzēto preču piegāde un pakalpojumu (kuru sniegšanas vieta ir
iekšzeme) sniegšana;
preču piegādes trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajām personām (kas nav nodokļa maksātājas), ja minētās
personas izved iekšzemē iegādātās preces no ES teritorijas;
citi darījumi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43.– 50.pantu, ievērojot 51.panta noteiktos nosacījumus.

0 procentu likme
Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2021.gada 19.aprīļa lēmumu (ES) 2021/660, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2020/491 par

atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma
seku apkarošanai 2020.gadā
(piemērojama no 30.01.2020. līdz 31.12.2021.)
imports precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai

PVN likmes citās ES dalībvalstīs skatīt šeit
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