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I PIELIKUMS 

“II PIELIKUMS 

Šīs regulas 51. pants 

 

EIROPAS SAVIENĪBA                                        PVN UN/VAI AKCĪZES NODOKĻA ATBRĪVOJUMA SERTIFIKĀTS (*) 

 (Direktīvas 2006/112/EK 151. pants un Direktīvas 2008/118/EK 13. pants) 

Kārtas numurs (nav obligāts): 

      

1. ATBRĪVOJUMA SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA/PRIVĀTPERSONA 

      

Nosaukums/vārds, uzvārds 

      

Adrese (iela, nr.) 

      

Pasta indekss, vieta 

      

(Uzņēmēja) dalībvalsts 

2. IESTĀDE, KURAS KOMPETENCĒ IR APZĪMOGOŠANA (nosaukums, adrese un tālruņa numurs) 

      

3. ATBRĪVOJUMA SAŅĒMĒJAS STRUKTŪRAS VAI PRIVĀTPERSONAS DEKLARĀCIJA 

Ar šo atbrīvojuma saņēmēja struktūra vai privātpersona(1) apliecina: 

a) ka 5. ailē minētās preces un/vai pakalpojumi ir paredzēti(2) 

 oficiālām vajadzībām  privātām vajadzībām 

  ārvalsts diplomātiskajā misijā   ārvalsts diplomātiskās misijas loceklim 

  ārvalsts konsulārajā pārstāvniecībā   ārvalsts konsulārās pārstāvniecības loceklim 

  Eiropas iestādē, kurai piemēro Protokolu par 

privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 

  

  starptautiskā organizācijā   starptautiskās organizācijas personāla loceklim 

  Ziemeļatlantijas Līguma dalībvalsts 

bruņotajos spēkos (NATO spēkos) 

 

  Apvienotās Karalistes bruņotajos spēkos, kas 
izvietoti Kipras salā 

 

 Eiropas Komisijas vai jebkuras Eiropas aģentūras vai 

struktūras, kas veic uzdevumus reakcijai uz Covid-19 
pandēmiju, lietošanai 

 

 
      

(institūcijas nosaukums) (sk. 4. aili) 

b) ka 5. ailē minētās preces un/vai pakalpojumi atbilst nosacījumiem un ierobežojumiem, kas attiecas uz nodokļu atbrīvojumiem 1. ailē 

minētajā uzņēmējā dalībvalstī, un 

c) ka iepriekš minētās ziņas ir precīzas un patiesas. 

Atbrīvojuma saņēmēja struktūra vai privātpersona ar šo deklarāciju apņemas atmaksāt dalībvalstij, no kuras preces nosūtītas vai no kuras 

preces piegādātas vai pakalpojumi sniegti, PVN un/vai akcīzes nodokļus, kas maksājami, ja preces vai pakalpojumi neatbilst atbrīvojuma 
nosacījumiem vai netiek izmantoti paredzētajām vajadzībām. 

      

Vieta, datums 

      

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 

      
Paraksts 

4. STRUKTŪRAS ZĪMOGS (ja atbrīvojumu piešķir izmantošanai privātām vajadzībām) 

      

Vieta, datums 

      

Zīmogs 

      

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 

Paraksts 
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5. PREČU UN/VAI PAKALPOJUMU APRAKSTS, PAR KURIEM PRASĪTS ATBRĪVOJUMS NO PVN UN/VAI AKCĪZES 

NODOKĻA 

A. Ziņas par nodokļa maksātāju/apstiprināto noliktavas turētāju 

1. Nosaukums/ vārds, uzvārds un adrese 

2. Dalībvalsts 

3. PVN/akcīzes numurs vai nodokļa atsauces numurs 

B. Ziņas par precēm un/vai pakalpojumiem 

Nr. Sīks preču un/vai pakalpojumu(3) 

apraksts (vai norāde uz 

pievienoto pasūtījuma veidlapu) 

Daudzums vai skaits Vērtība bez PVN  
un akcīzes nodokļa 

Valūta 

   Vienības 

vērtība 

Kopējā vērtība  

      

      

      

      

      

  Kopsumma  

6. UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS KOMPETENTO IESTĀŽU APSTIPRINĀJUMS 

5. ailē minēto preču sūtījums/piegāde un/vai pakalpojumu sniegšana atbilst: 

 pilnībā  līdz noteiktam apmēram       (skaits)(4) 

nosacījumiem par atbrīvošanu no PVN un/vai akcīzes nodokļa 

 

 

      

Vieta, datums Zīmogs 

      

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 

Paraksts 

7. ATBRĪVOJUMS NO APSTIPRINĀŠANAS AR ZĪMOGU 6. AILĒ (tikai tad, ja preces ieved oficiālām vajadzībām) 

Ar rīkojumu nr.       

Datums:       

Atbrīvojuma saņēmējai institūcijai: 

Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde: 

      

      

ir piešķīrusi atbrīvojumu 

no pienākuma iegūt 6. ailē paredzēto apstiprināšanu ar zīmogu: 

      

 

      

Vieta, datums Zīmogs 

      

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 

Paraksts 

(*) Lieko svītrot. 
(1) Lieko svītrot. 

(2) Atzīmēt atbilstīgi. 

(3) Pārsvītrot neizmantoto lauku. Obligāti arī tad, ja pielikumā ir pasūtījuma veidlapas. 

(4) Svītrot 5. ailē vai pievienotajā pasūtījuma veidlapā preces un/vai pakalpojumus, kurus neatbrīvo no nodokļiem. 


