
Kā uzskaitīt saņemtos PVN reversa darījumus (apgāde)? 
 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikts, kuru preču un pakalpojumu          
piegādēm PVN aprēķina un maksā preču (pakalpojumu) saņēmējs. Šī īpašā          
jeb reversā nodokļa piemērošanas kārtība attiecināma tikai uz darījumiem         
iekšzemē starp reģistrētiem nodokļu maksātājiem.  
Saņēmējam šie reversa darījumi jāuzrāda sekojoši: 

1) PVN deklarācijā 
52. rindā - aprēķinātais PVN ar standartlikmi apliekamiem darījumiem 
62. rindā - PVN summa par saņemtajām precēm un pakalpojumiem          

iekšzemē 
2) PVN 1 pārskata I daļā - atsevišķi katrs dokuments ar atbilstošo darījuma            

veida kodu: 

PVN 
likuma 
pants 

Preces/pakalpojumi Darījuma 
veida kods 
(PVN 1 
pārskata I 
daļa) 

141. Kokmateriālu piegāde un ar to saistīti pakalpojumi R1 

143. Metāllūžņu piegāde un ar to saistīti pakalpojumi R2 

142. Būvniecības pakalpojumi - jebkura būvdarbu 
veikšana, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā 
ietvertā visu veidu projektēšana. 

R3 

143.1. Mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru, integrālās 
shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegāde 

R4 

143.2. Graudaugu un tehnisko kultūru piegāde R5 

143.3. Neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu 
un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegāde 

R6 

143.4. Metālizstrādājumu piegāde un ar to saistīti 
pakalpojumi 

R7 

143.5. Sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās 
aparatūras piegāde 

R8 

142. Būvizstrādājumu piegāde - ikviena iestrādāšanai būvē 
paredzēta izstrādājuma un rūpnieciski izgatavotas 
konstrukcijas piegāde 

R9 



 
Lai nodrošinātu automātisku PVN deklarācijas un PVN 1 pārskata I daļas           
aprēķinu, jāveic atbilstoša Horizon konfigurācija.  
 

1. Kontu plāns 
Ievades ceļš: Pamatdati → Kontu plāns → Konti 
Lai nodalītu PVN reversa grāmatojumus no citiem, ieteicams veidot atsevišķu          
kontu (-us) grupā “Norēķini par PVN”. Svarīgi, lai šis konts (-i) būtu pakārtoti             
Uzskaites parametros norādītajai kontu grupai, jo kā darījumi PVN 1 pārskata I            
daļā tiek atlasīti dokumenti, kuriem  grāmatojuma debetā ir šīs grupas konti. 
Piemēram: 
 

 
 

2. PVN darījuma veida pazīmes 
Ievades ceļš: Pamatdati → Uzņēmums → PVN uzskaite → PVN darījuma           
veidu pazīmes 
Sarakstā jāpievieno nepieciešamās pazīmes, kas tālāk caur dokumentu PVN         
kategoriju nodrošinās korektus darījuma veidu kodus PVN 1 pārskata I daļā.           
Iespējams pievienot, labot, dzēst, deaktivizēt pazīmes ar tipu “Lietotāja” un          
“Reverss = Jā”. Pazīmes ar tipu “Sistēmas” nav labojamas. Pazīmes ar           
kodiem no R1 līdz R9 ir jau sistēmā pievienotas. 



 
 

3. PVN kategorijas 
Ievades ceļš: Pamatdati → Uzņēmums → PVN uzskaite → PVN kategorijas 
Sarakstā jāpievieno PVN kategorijas, kas tālāk tiks norādītas saņemtajos         
dokumentos 

1) Darījuma veida pazīme - nodrošinās korektu kodu PVN 1 pārskata I           
daļā 

2) Iekļauts apmaksai - reversa kategorijām atzīme nav jāaizpilda, lai         
dokumentā aprēķinātais PVN netiktu iekļauts piegādātājam apmaksas       
summā. 

3) PVN likme - likmju procenti (saskaņoti ar citām kategorijām) 
4) Konti - tiks izmantoti dokumenta PVN rindas reversajam grāmatojumam         

un tālāk PVN deklarācijas 52. un 62. rindas aprēķinu formulās.  



 
 

4. Saņemto dokumentu ievade 
Ievades ceļš (piemēram):  
Dokumenti → Noliktava → Jauna pavadzīme - Saņemšana 
Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins → Saņemtais rēķins 
!!! Korekta darījumu atlase un darījuma veida koda piešķiršana         
iespējama tikai gadījumos, ja darījumi ar PVN reversu tiek ievadīti          
sistēmā ar atsevišķu dokumentu. 
Piemēram: Ja no piegādātāja saņemtais dokuments satur gan rindas, uz          
kurām attiecināms PVN reverss, gan rindas, uz kurām PVN reverss nav           
attiecināms, tad Horizon šāds dokuments jāievada ar diviem atsevišķiem         
sistēmas dokumentiem. 
Dokumentam, uz kuru attiecināms PVN reverss, jābūt: 

1) PVN kategorijai ar darījuma veida pazīmi Rx. 
2) Dokumenta PVN netiek iekļauts Summā apmaksai 
3) PVN reversa grāmatojums 

Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi - iespējams veidot atsevišķus          
saņemto dokumentu tipus katram PVN reversa darījuma veidam - norādot          
noklusēto PVN kategoriju un kontējumu shēmu. 
Lai kontējuma pamatgrāmatojumi sakristu ar dokumenta kopsummu - viena         
rinda jāveido kā pamatgrāmatojums (kur PVN konts ir debetā), otra - kā            
papildgrāmatojums. 



 
 

 
 
 

5. PVN deklarācijas apraksts 
Ievades ceļš:  
Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas apraksti  
Jāpārbauda un atbilstoši kontu plānam un grāmatojumiem jāpapildina        
aprakstam piesaistītā finanšu pārskata posteņu formulas, kas nodrošina PVN         
deklarācijas 52. un 62. rindas summu aprēķinu.  
Piemēram: 
 



 
 

6. Aprēķins - PVN deklarācija un PVN 1 pārskata I daļa 
Ievades ceļš:  
Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas - Jauns - Rēķināt - Pielikums (I daļa)              
- Atlasīt klāt 
Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → Pielikums (I daļa) -             
Atlasīt klāt 
 
Pārskata rindu summas tiek aprēķinātas atbilstoši aprakstam piesaistītā        
finanšu pārskata formulām. 
PVN 1 pārskata I daļas darījumi tiek atlasīti pēc dokumentu grāmatojuma -            
pamatgrāmatojuma debetā ir jābūt uzskaites parametros norādītās grupas        
kontiem. Darījuma veida kods tiek piešķirts analizējot dokumenta PVN         
kategorijas darījuma veida pazīmi. 

 
 

7. Priekšapmaksa vai daļēja priekšapmaksa 
Ievades ceļš:  
Dokumenti → Apgāde → Jauns rēķins → Saņ. priekšapmaksas dokuments 



Dokumenti → Banka → Jauns maksājums → Izejošais maksājums 
Dokumenti → Apgāde vai Noliktava → Saņemtais rēķins vai pavadzīme 
 
Priekšapmaksas rēķinam tāpat kā saņemtajam rēķinam vai pavadzīmei ir         
svarīgi norādīt atbilstošo reversa darījuma PVN kategoriju. Apmaksājot šādu         
priekšapmaksas rēķinu, maksājuma uzdevumam tiek piešķirts PVN tips        
“Reverss”, un maksājuma kontējumu shēmā aprakstot PVN reversa        
papildgrāmatojumus ir izmantojama summa @Reversā PVN summa. 

 

 
 



Saņemtajā rēķinā vai pavadzīmē arī norāda reversa darījuma PVN kategoriju.          
Grāmatojumā reversais PVN grāmatojums ir jāveido tikai vēl neaprēķinātajai         
PVN summai (dokumenta PVN mīnus priekšapmaksas PVN).       
Priekšapmaksas PVN summu, kas jau tika aprēķināta un uzrādīta pie          
maksājuma, saņemtajā dokumentā grāmato uz PVN deklarācijā       
neiekļaujamiem kontiem. 
 
Piemēram: 

 
 

 
 


