
Atskaites PVN-6 sagatavošana programmā ACCORprofi: 
“Kokmateri ālu piegādātāju (saĦēmēju) un 

 pakalpojumu sniedzēju (saĦēmēju) saraksts” 
 

1. Kokmateriālu pirkšanas un pārdošanas operācijās logā “PVN kods” jāievada viens no kodiem, kas 
sākas ar “K. ”, kā arī jāprecizē PVN likmi (par 2010. gadu – 21%, sākot ar 2011. gadu – 22%) līdzās 
esošajā logā “PVN likme”. 
 
2. Logs “PVN kods” tiek aizpildīts pēc šādiem noteikumiem: 
-pirmie divi simboli “K. ” (K ar punktu)  
-trešais simbols (zīme): ja kokmateriālu pirkums (saĦemšana) – liekam zīmi “plus” (+), ja pārdošana 
(izsniegšana) – liekam zīmi “mīnus” (-) 
-ceturtais simbols (burts): ja kokmateriālu pirkums vai pārdošana – liekam “K ” (kokmateriāli), ja tas 
ir pakalpojums – liekam “P”(pakalpojumi) 
-piektais simbols (burts) nozīmē, no kā (vai kam) esam saĦēmuši (pārdevuši) kokmateriālus vai 
pakalpojumus: ja tās ar ar PVN apliekamās personas – liekam burtu “A”, neapliekamās - “N”, 
mazumtirdzniecība - “M ”, ES valstis - “E”, brīvās ekonomiskās zonas - “B”. 
 
3. Piemēram: 

- Kokmateriālu pārdošana ar PVN apliekamai personai 
Debets  Kredīts  Summa PVN kods  
2312  6111  200  K.-KA    
 
- Pakalpojumu pārdošana ar PVN apliekamai personai 
Debets  Kredīts  Summa PVN kods  
2312  6111  150  K.-PA   
 
- Kokmateriālu pirkšana no ar PVN apliekamās personas  
Debets  Kredīts  Summa PVN kods  
7120  5310  300  K.+KA    
  
- Kokmateriālu pirkšana no ar PVN neapliekamās personas  
Debets  Kredīts  Summa PVN kods  
7121  5310  300  K.+KN    
  

4. Pēc tam iestatiet filtru par atskaites periodu (mēnesi), norādot ailē “PVN kods” vērtību “K. ” (lai 
tur tiktu iekĜautas visas operācijas, kas veiktas ar kokmateriāliem šai periodā) 
 
5. Nospiediet Alt+F5  un piedāvātajā sarakstā izvēlieties rindu “Kokmateriālu operāciju reăistrs”. 
Šāda forma piemērota ne tikai drukāšanai ar printeru, bet arī eksportēšanai uz Excel. Šim nolūkam 
jau gatavajā formā printera ikoniĦas vietā nospiediet vairāk pa kreisi izvietotās disketes ikoniĦu, tad 
izvēlieties formātu “Excel table (XML) file (*.xls)”. 
 
6. Faila nosaukums atskaites PVN-6 eksportēšanai uz EDS – eds_pvnkok.def (sīkāk – instrukcijā 
atskaišu eksportēšanai no ACCORprofi sistēmā EDS). 

 
 


