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Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo
tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas
datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm
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PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/1995
(2019. gada 21. novembris),
ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē
groza Direktīvu 2006/112/EK
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PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/1995
(2019. gada 21. novembris),
ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un
konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Direktīvu 2006/112/EK

1. pants
Direktīvu 2006/112/EK groza šādi:
1) direktīvas V sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā pievieno šādu pantu:

“36.b pants
Ja tiek uzskatīts, ka nodokļa maksātājs ir saņēmis un piegādājis
preces saskaņā ar 14.a pantu, tad preču nosūtīšanu vai transportē
šanu attiecina uz minētā nodokļa maksātāja veikto piegādi.”;
2) direktīvas 66.a pantu aizstāj ar šādu:

“66.a pants
Atkāpjoties no 63., 64. un 65. panta, tādu preču piegādes nodokļa
iekasējamības gadījums, ko veic nodokļa maksātājs, par kuru
uzskata, ka tas ir saņēmis un piegādājis preces saskaņā ar 14.a
pantu, un preču piegādes minētajam nodokļa maksātājam iekasēja
mības gadījums iestājas un PVN nodoklis kļūst iekasējams brīdī,
kad maksājums ir pieņemts.”;
3) direktīvā iekļauj šādu pantu:

“136.a pants
Ja tiek uzskatīts, ka nodokļa maksātājs ir saņēmis un piegādājis
preces saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, tad dalībvalstis attiecībā
uz minēto nodokļa maksātāju šādu preču piegādi atbrīvo no
nodokļa.”;
4) direktīvas 169. panta b) punktu aizstāj ar šādu:
“b) darījumiem, kas saskaņā ar 136.a, 138., 142. vai 144. pantu,
146.–149. pantu, 151., 152., 153. vai 156. pantu, 157. panta 1.
punkta b) apakšpunktu, 158.–161. pantu vai 164. pantu ir
atbrīvoti no nodokļa;”;
5) direktīvas 204. panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
“Tomēr dalībvalstis nevar šā punkta otrajā daļā paredzēto izvēles
iespēju piemērot tādam nodokļa maksātājam 358.a panta 1. punkta
nozīmē, kurš ir izvēlējies piemērot īpašo režīmu pakalpojumiem, ko
sniedz nodokļa maksātāji, kuri neveic uzņēmējdarbību Kopienā.”;
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6) direktīvas 272. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) nodokļa maksātājus, kuri neveic nevienu no darījumiem, kas
minēti 20., 21., 22., 33., 36., 136.a, 138. un 141. pantā;”;

7) direktīvas XII sadaļas 6. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Īpaši režīmi nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus
personām, kuras nav nodokļa maksātājas, vai kas veic preču
tālpārdošanu vai konkrētas preču piegādes iekšzemē”;

8) direktīvas XII sadaļas 6. nodaļas 3. iedaļas virsrakstu aizstāj ar
šādu:

“Ī p a š s r e ž ī m s p r e č u t ā l p ā r d o š a n a i K o p i e n a s
iekšienē, preču piegādēm dalībvalstī, kuras
veiktas ar šādas piegādes veicinošas elektro
niskas saskarnes palīdzību, un pakalpoju
miem, ko sniedz nodokļa maksātāji, kuri veic
uzņēmējdarbību Kopienā, bet ne patēriņa
d a l ī b v a l s t ī”;

9) direktīvas 369.a pantu aizstāj ar šādu:

“369.a pants
Neskarot citus noteikumus Kopienas tiesību aktos, šajā iedaļā
piemēro šādas definīcijas:

1) “nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību patēriņa dalīb
valstī” ir nodokļa maksātājs, kuram Kopienā ir saimnieciskās
darbības pastāvīga vieta vai pastāvīga iestāde, bet kuram patē
riņa dalībvalsts teritorijā nav saimnieciskās darbības pastāvīgas
vietas un pastāvīgas iestādes;

2) “identifikācijas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā nodokļa maksā
tājs veic uzņēmējdarbību, vai, ja tas veic uzņēmējdarbību ārpus
Kopienas, tad dalībvalsts, kurā tam ir pastāvīga iestāde.

Ja nodokļa maksātājs neveic uzņēmējdarbību Kopienā, bet
viņam tur ir vairākas pastāvīgas iestādes, tad identifikācijas
dalībvalsts ir dalībvalsts, kurā atrodas pastāvīga iestāde un
kuru nodokļa maksātājs ir norādījis kā dalībvalsti, kurā viņš
izmanto īpašo režīmu. Minētais lēmums nodokļa maksātājam
uzliek saistības attiecīgajā kalendārajā gadā un uz diviem nāka
majiem gadiem.
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Ja nodokļa maksātājam Kopienā nav saimnieciskās darbības
pastāvīgās vietas un pastāvīgās iestādes, tad identifikācijas dalīb
valsts ir tā dalībvalsts, kurā preču nosūtīšana vai transportēšana
sākas. Ja ir vairāk nekā viena dalībvalsts, kurā preču nosūtīšana
vai transportēšana sākas, tad nodokļa maksātājs norāda, kura no
minētajām dalībvalstīm ir identifikācijas dalībvalsts. Minētais
lēmums nodokļa maksātājam uzliek saistības attiecīgajā kalen
dārajā gadā un uz diviem nākamajiem gadiem;

3) “patēriņa dalībvalsts” ir viena no tālāk minētajām:

a) pakalpojumu sniegšanai – dalībvalsts, attiecībā uz kuru
uzskata, ka tajā notiek pakalpojumu sniegšana atbilstīgi V
sadaļas 3. nodaļai;

b) preču tālpārdošanai Kopienas iekšienē – dalībvalsts, kurā
beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana pircējam;

c) ja preces piegādā nodokļa maksātājs, kas veicina minēto
piegādi saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, un preču nosūtīšana
vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā dalīb
valstī – minētā dalībvalsts.”;

10) direktīvas 369.b pantu aizstāj ar šādu:

“369.b pants
Dalībvalstis šo īpašo režīmu atļauj izmantot šādiem nodokļa maksā
tājiem:

a) nodokļa maksātājs, kas veic preču tālpārdošanu Kopienas
iekšienē;

b) nodokļa maksātājs, kas veicina preču piegādi saskaņā ar 14.a
panta 2. punktu, ja preču nosūtīšana vai transportēšana sākas
un beidzas vienā un tajā pašā dalībvalstī;

c) nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību patēriņa dalīb
valstī un kas sniedz pakalpojumus personai, kura nav nodokļa
maksātāja.

Šo īpašo režīmu piemēro visām precēm, ko Kopienā piegādā attie
cīgais nodokļa maksātājs, un visiem pakalpojumiem, kurus Kopienā
sniedz attiecīgais nodokļa maksātājs.”;

11) direktīvas 369.e panta a) punktu aizstāj ar šādu:

“a) ja viņš paziņo, ka vairs nepiegādā preces un nesniedz pakal
pojumus, uz kuriem attiecas šis īpašais režīms;”;
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12) direktīvas 369.f pantu aizstāj ar šādu:

“369.f pants
Nodokļa maksātājs, kas izmanto šo īpašo režīmu, elektroniski
iesniedz identifikācijas dalībvalstij PVN deklarāciju par katru kalen
dārā gada ceturksni neatkarīgi no tā, vai ir piegādājis preces un ir
sniedzis pakalpojumus, uz kuriem attiecas īpašais režīms. PVN
deklarāciju iesniedz līdz tā mēneša beigām, kurš seko tā taksācijas
perioda beigu datumam, uz kuru attiecas deklarācija.”;

13) direktīvas 369.g panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.
PVN deklarācijā norāda PVN identifikācijas numuru, kas
minēts 369.d pantā, un par katru patēriņa dalībvalsti, kurā maksā
jams PVN, norāda kopējo vērtību bez PVN, piemērojamās PVN
likmes, kopējo summu atbilstīgi katrai PVN likmei un kopējo
maksājamo PVN par šādām taksācijas periodā veiktām piegādēm,
uz kurām attiecas šis īpašais režīms:

a) preču tālpārdošana Kopienas iekšienē;

b) preču piegāde saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, ja preču nosūtī
šana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā pašā
dalībvalstī;

c) pakalpojumu sniegšana.

PVN deklarācijā iekļauj arī labojumus attiecībā uz iepriekšējiem
taksācijas periodiem, kā paredzēts šā panta 4. punktā.

2.
Ja preces nosūta vai transportē no dalībvalstīm, kas nav iden
tifikācijas dalībvalsts, tad PVN deklarācijā par katru dalībvalsti, no
kuras šādas preces nosūta vai transportē, iekļauj arī kopējo vērtību
bez PVN, piemērojamās PVN likmes, kopējo summu atbilstīgi
katrai PVN likmei un kopējo maksājamo PVN par šādām
piegādēm, uz kurām attiecas šis īpašais režīms:

a) preču tālpārdošana Kopienas iekšienē, kas nav tā preču tālpār
došana Kopienas iekšienē, ko veic nodokļa maksātājs saskaņā ar
14.a panta 2. punktu;

b) preču tālpārdošana un preču piegāde Kopienas iekšienē, ko veic
nodokļa maksātājs saskaņā ar 14.a panta 2. punktu, ja šo preču
nosūtīšana vai transportēšana sākas un beidzas vienā un tajā
pašā dalībvalstī.

Attiecībā uz a) apakšpunktā minētajām piegādēm PVN deklarācijā
ietver arī individuālo PVN identifikācijas numuru vai nodokļa
maksātāja numuru, ko piešķīrusi katra dalībvalsts, no kuras šādas
preces nosūta vai transportē.
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Attiecībā uz b) apakšpunktā minētajām piegādēm PVN deklarācijā
ietver arī individuālo PVN identifikācijas numuru vai nodokļa
maksātāja numuru, ko piešķīrusi katra dalībvalsts, no kuras šādas
preces nosūta vai transportē, ja tāds ir.
PVN deklarācijā iekļauj šajā punktā minēto informāciju, kas sada
līta pa patēriņa dalībvalstīm.
3.
Ja nodokļa maksātājam, kurš sniedz pakalpojumus, uz kuriem
attiecas šis īpašais režīms, ir viena vai vairākas pastāvīgas iestādes
dalībvalstī, kas nav identifikācijas dalībvalsts, no kuras sniedz
pakalpojumus, PVN deklarācijā iekļauj arī kopējo vērtību bez
PVN, piemērojamās PVN likmes, kopējo summu atbilstīgi katrai
PVN likmei un kopējo maksājamo PVN par šādām piegādēm attie
cībā uz katru dalībvalsti, kurā nodokļa maksātājam ir pastāvīga
iestāde, līdz ar individuālo PVN identifikācijas numuru vai šīs
iestādes nodokļa maksātāja numuru, dalījumā pa patēriņa dalībval
stīm.”;
14) direktīvas 369.zb panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2.
Dalībvalstis piemēro prasību, ka 1. punktā minētais PVN ir
maksājams katru mēnesi; samaksas termiņš ir līdzīgās situācijās
ievedmuitas nodokļa samaksai piemērojamais termiņš.”.
2. pants
1.
►M1 Dalībvalstis, vēlākais, līdz 2021. gada 30. jūnijam pieņem
un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpil
dītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu
minēto noteikumu tekstu.
Tās piemēro minētos noteikumus no 2021. gada 1. jūlija. ◄
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo
direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalīb
valstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.
2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos notei
kumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

