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Rödl & Partner piedāvā palīdzību saviem klientiem 
dažādos pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

jautājumos. Mēs piedāvājam veikt izpēti par 
PVN reģistrācijas nepieciešamību vietējiem un 

ārvalstu uzņēmumiem. Latvijas PVN 
maksātāju reģistrā reģistrē šādas personas: 

 – fiziskās personas,
 – juridiskās personas,
 – personālsabiedrības,
 – personu grupas pilnvaroto fizisko 
personu, ja personu grupa kopīgas 
saimnieciskās darbības veikšanai 
darbojas uz līguma pamata,

 – fiskālo pārstāvi,
 – citas dalībvalsts nodokļu maksātāju vai 

to pilnvaroto personu Latvijā,
 – trešās valsts vai trešās teritorijas 

nodokļu maksātāju vai tā pilnvaroto 
personu iekšzemē,

 – PVN grupu, reģistrējot PVN grupas 
galveno uzņēmumu. 

1. PVN REĢISTRĀCIJA LATVIJĀ

Atlīdzība EUR (bez PVN)

 – Pilnvaras sagatavošana, pilnvarojot 
Rödl & Partner piekļūt uzņēmuma 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas 
(EDS) profilam,

 – Iesnieguma sagatavošana PVN 
reģistrācijai,

 – Dokumentu paketes iesniegšana VID 
EDS PVN reģistrācijas mērķiem,

Fiksēta maksa saskaņā 
ar vienošanos

 – Papildu informācijas sniegšana un 
komunikācija ar VID saistībā ar PVN 
reģistrācijas jautājumiem pēc korekti 
aizpildītu dokumentu iesniegšanas

Saskaņā ar iesaistīto 
speciālistu stundu 
likmēm
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2.  DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA, KAS NEPIECIEŠAMI PVN 
REĢISTRĀCIJAI

Lai veiktu veiksmīgu PVN reģistrāciju, lūdzam iesniegt šādus 
dokumentus un informāciju: 

2.1.	 Ja	uzņēmums	ir	iekšzemes	nodokļu	maksātājs:
 – Notariāli apliecināta pilnvara Rödl & Partner (pilnvaras sagatavi 

nodrošinās Rödl & Partner),
 – Ziņas par ārvalstīs atvērtajiem pieprasījuma noguldījuma 

kontiem – kredītiestādes nosaukums, kods, valsts, konta numurs, 
valūta 

 – Darbības veids Latvijā pēc NACE2 koda,
 – Informācija par īpašumā esošo un nomāto pamatlīdzekļu sastāvu 

un vērtību,
 – Darbinieku skaits, kas nepieciešams, lai nodrošinātu darbību 

pirmajos 12 darbības mēnešos,
 – Informācija par saimniecisko darbību, speciālām atļaujām, 

licencēm vai sertifikātiem,
 – Informācija par galvenajiem darījumu partneriem – piegādātājiem, 

pircējiem, par kādu darījumu noslēgts līgums. 

NB! Iekšzemes nodokļu maksātājiem PVN reģistrācija ir iespējama 
tikai pēc bankas konta atvēršanas.



2.2.	 Ja	uzņēmums	ir	reģistrēts	ES	dalībvalstī	vai	trešajā	valstī	:
 – Notariāli apliecināta pilnvara (pilnvaras sagatavi nodrošinās 

Rödl & Partner),
 – Komercreģistra izdruka, kurā ir sniegta informācija par 

pārstāvības tiesībām (var iesniegt elektronisko izdruku), 
 – Informācija par bankas kontu – bankas nosaukums, IBAN, SWIFT/

BIC kods, konta valūta,
 – Ziņas par norēķinu kontiem kredītiestādēs Latvijā (ja ir) – bankas 

nosaukums, konta numurs, konta valūta.
 – Dati par uzņēmuma amatpersonu, kas parakstīja pilnvaru (vārds, 

uzvārds, adrese, tālruņa numurs),
 – Reģistrētā pamatkapitāla apjoms,
 – Darbības veids Latvijā pēc NACE2 koda,
 – Informācija par sadarbības partneriem Latvijā (reģistrācijas kods, 

nosaukums, adrese). 

Pēc aizpildītu PVN reģistrācijas dokumentu iesniegšanas VID ir 
tiesības pieprasīt arī papildu informāciju par attiecīgo ārvalstu vai 
iekšzemes nodokļu maksātāju.
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