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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0801/2011, ko uzņēmuma SIA Austrumu Medicīna vārdā 
iesniedza Latvijas valstspiederīgais Vladimirs Strazdiņš, par to, kā Latvija 
piemēro Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas noskaidrot, kā interpretējams direktīvas pielikums, kurā 
uzskaitītas, piemēram, medicīnas u. c. ierīces, kam var piemērot samazināto PVN. Viņš īpaši 
vēlas uzzināt, vai grūtniecības testiem ir piemērojama samazināta PVN likme.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Lūgumraksta iesniedzējs ir medicīnas nozares speciālists, kas vēlas saņemt skaidrojumu par 
to, vai grūtniecības testiem var tikt piemērota samazināta PVN likme, kas attiecināma uz 
medicīnas iekārtām, palīgierīcēm un citām ierīcēm, lai atvieglotu invaliditāti, tikai invalīdu 
personīgai izmantošanai.

Ar PVN kā vispārējo patēriņa nodokli pēc būtības jāapliek visas preču vai pakalpojumu 
piegādes, kurām var uzlikt nodokli. Attiecībā uz likmēm, dalībvalstīm ir pienākums piemērot 
standarta likmi vismaz 15 % apmērā, kā arī tās var piemērot vienu vai divas samazinātās 
likmes, kas nedrīkst būt mazākas par 5 %. Samazinātās likmes var piemērot tikai konkrētām 
precēm, tostarp medicīnas iekārtām, palīgierīcēm un citām ierīcēm, kuras paredzētas, lai 
atvieglotu invaliditāti, kas paredzētas tikai invalīdu personīgai izmantošanai. Tā kā attiecībā 
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uz samazinātajām likmēm ir iespējamas atkāpes no vispārējā noteikuma (t. i. PVN standarta 
likmes), preces, kas apliekamas [ar samazinātu nodokļu likmi] ir precīzi jāinterpretē.
Pēc Komisijas domām, grūtniecības testiem, kas pēc būtības acīmredzami nav paredzēti tikai 
invalīdu personīgai izmantošanai nav piemērojamas samazinātas likmes saskaņā ar Direktīvas 
2006/112/EK 98. pantu.

Lūgumraksts pēc būtības ir vispārīgs informācijas pieprasījums, ko varēja pāradresēt.  
Lūgumraksta iesniedzējam tiek sniegta šāda atbilde –– grūtniecības testiem nav piemērojama 
samazināta PVN likme, ko attiecina uz iekārtām, kas paredzētas tikai invalīdu personīgai 
izmantošanai.”


