
Seminārs uzņēmējiem par 
eiro ieviešanu Latvijā 

2013. gada 30. janvārī 



Semināra pirmā daļa 

• Grāmatvedības vadlīnijas, A.Priede, Finanšu 
ministrija 

• Valūtas kursa piemērošanas vadlīnijas, J.Caune, 
Latvijas Banka 

• Nodokļu maksājumu vadlīnijas, D.Robežniece, 
Finanšu ministrija 

• Cenu paralēlās atspoguļošanas vadlīnijas, 
A.Niščaks, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

• Kases aparātu vadlīnijas, M.Meike, Valsts 
ieņēmumu dienests 
 
 



Semināra otrā daļa 

Diskusiju daļā uzņēmēji, kas piedzīvojuši pāreju 
un eiro Igaunijā, –  

• SIA «Sakret» direktors Andris Vanags 

• SIA «Euroaptieka» valdes locekle Inga 
Zemdega-Grāpe 



Vadlīnijas  
par grāmatvedības uzskaiti  

pārejas periodā no latiem uz euro 

Arta Priede  

Finanšu ministrija 

2013. gada 30. janvārī 
4 



Kas jāzina grāmatvedim?   

Euro ieviešanas likumprojekts  

(turpmāk – EIL) (pieejams eiro.lv) 

 izstrādāts darba grupās kopš 14.03.2012. 
Sākotnējā versija jau 2006.gadā! 

Pantu praktisko jautājumu skaidrošanai darbs 
pie praktisko vadlīniju izstrādes- grāmatvedībā 

5 



Kas jāzina grāmatvedim?   

• Vadlīniju izstrādes mērķis ir skaidrot EIL 
noteikto regulējumu attiecībā uz 
grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no 
latiem uz euro. 

• 14.pants. Attaisnojuma dokumenti un 
grāmatvedības reģistri; 

• 15.pants. Gada pārskatu sagatavošana 
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Kas jāzina grāmatvedim?   

• 14.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri 

(1)Grāmatvedības reģistros euro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts katra 
grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums un katras grāmatvedības 
uzskaites vienības vērtība latos uz ekvivalentu euro, ievērojot 
Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos 
noapaļošanas principus. 

 (2) Sākot ar euro ieviešanas dienu grāmatvedības reģistros izdara 
ierakstus, par vērtības mēru lietojot euro. Attaisnojuma dokumentus, 
kuru vērtības mērs ir lats vai cita valūta, kuri attiecas uz pārskata 
periodu pēc euro ieviešanas dienas un kuri līdz euro ieviešanas dienai 
vēl nav izmantoti ierakstiem grāmatvedības reģistros, pārrēķina euro, 
ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā 
noteiktos noapaļošanas principus, un iegrāmato grāmatvedības 
reģistros. 

7 



Kas jāzina grāmatvedim?   

• 15.pants. Gada pārskatu sagatavošana 
 

(1) Gada pārskatos  (vai tā daļās) vai finanšu pārskatos par 
pārskata gadu, kas noslēdzas euro ieviešanas dienā vai pēc tās, 
ietvertās summas norāda euro valūtā. 

(2) Pirmajā gada pārskatā, kurā ietvertās summas norāda euro, 
kā salīdzināmie rādītāji uzrādāmi iepriekšējā pārskata gada 
rādītāji, kas pārrēķināti euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas 
kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 
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Kas jāzina grāmatvedim?   

Valūtas nomaiņas pamatprincipi (vispārīgie principi): 

Latu konvertācija uz euro tiks veikta pēc Eiropas 
Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa (turpmāk – 
oficiālais maiņas kurss), noapaļojot līdz veseliem euro 
centiem: 

 – ja trešā zīme aiz komata 0-4, tad uz leju;  

 – ja trešā zīme aiz komata 5-9, tad uz augšu. 

Jānodrošina grāmatvedības uzskaites nepārtrauktība un 
vērtību konvertācijas procesa izsekojamība. 
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Kas jāzina grāmatvedim?   

• Speciālie principi  

Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības 
reģistri 

• Euro ieviešanas diena 

• Paralēlais atspoguļošanas periods 

• Periods pēc Euro ieviešanas 
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Euro ieviešanas diena 

Grāmatvedības reģistri 

 sākoties pirmajai darba dienai tiek pārrēķināts 
uz euro ieviešanas dienu: 

• katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums;  

• katra uzskaites vienības vērtība latos uz to 
ekvivalentu euro pēc oficiālā maiņas kursa 

Piemēram. 

katra debitoru vai kreditoru parāda atlikums,  

katra pamatlīdzekļu vai krājumu uzskaites vienība grāmatvedības kontu 
analītiskajā uzskaitē 
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Euro ieviešanas diena 

Grāmatvedības reģistri 

• ja latu konvertācijas uz euro rezultātā veidojas 
starpība starp grāmatvedības konta atlikuma 
kopsummu un to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites 
vienībām), starpības iekļauj peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā attiecīgi kā ieņēmumus vai izmaksas  euro 
ieviešanas pārskata gadā.  

• ja pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, - gada 
pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kas tiek 
iesniegts euro ieviešanas gadā. 
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Euro ieviešanas diena 

Piemērs 
• Kreditora konta atlikums uz 31.12.2013. – 2501.20LS 

• Kreditora konta veidojošās sastāvdaļas:  

• Kreditors A -500.50 LS;  Kreditors B -900.45LS; Kreditors C -1100.25LS 

 Uz 01.01.2014. kreditora konta vērtību latos pārrēķina uz ekvivalentu euro pēc oficiālā maiņas kursa 
0.702804 (aprēķinu veic, dalot summu latos ar oficiālo maiņas kursu)   un EIL noteiktajiem 
noapaļošanas principiem: 

• Kreditora konta atlikuma kopsumma - 2501.20 : 0.702804=3558.89EUR 

• Kreditora konta veidojošās  sastāvdaļas  kopsumma- 3558.88 EUR : 

(500.50:0.702804=712.15 EUR;900.45:0.702804=1281.22 EUR; 1100.25:0.702804=1565.51 EUR ) 

•  Kreditora konta atlikums uz 01.01.2014. – 3558.88 EUR  (pamats kreditora uzskaites vienību 
kopējā summa) 

• Starpība 0.01 EUR tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumi euro ieviešanas 
pārskata gadā - 2014.gadā. 

• D Kreditori 0.01 EUR 

• K Ieņēmumi 0.01 EUR  
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Euro ieviešanas diena 

• Vidējās darba algas aprēķins  

 Vidējās darba algas aprēķins vēl ilgāku laiku pēc euro ieviešanas sastāvēs no 

darba algas summām latos un euro. 

 Kā aprēķinā ir veicams pārrēķins uz EUR un apaļošana?  

Piemērs: 

• 10.2012  ∑ LVL : kurss =∑ EUR (summa latos pārrēķināma uz euro pēc 
oficiālā maiņas kursa un EIL noteiktajiem noapaļošanas principiem) 

• 11.2012  ∑ LVL : kurss =∑ EUR (noapaļo) 

• 12.2012  ∑ LVL : kurss =∑ EUR (noapaļo) 

• 01.2013 ∑ EUR 

• 02.2013 ∑ EUR 

• 03.2013 ∑ EUR 

• Kopā  ∑ EUR 
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Euro ieviešanas diena 

  

• Par grāmatvedības uzskaites vienību var uzskatīt katra 
atsevišķa darbinieka aprēķinātā atvaļinājuma summu 

Piemēram 

•  Nākamo periodu izdevumi par decembrī aprēķināto un 
izmaksāto janvāra atvaļinājumu; 

• Uzkrāto saistību aprēķinam  par grāmatvedības uzskaites 
vienību var uzskatīt katra atsevišķa darbinieka aprēķinātā 
neizmantotā atvaļinājuma summu 
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Euro ieviešanas diena 

• Grāmatvedības reģistri 
• Ja debitora un kreditora parāda atlikums attaisnojuma 

dokumentā uz 31.12.2013. ir ārvalsts valūtā (piemēram USD), 
tad Euro ieviešanas dienā šī pārrēķinātā summa latos 
pārrēķināma uz euro pēc oficiālā maiņas kursa un EIL 
noteiktajiem noapaļošanas principiem 

• Attaisnojuma dokumentiem euro pārrēķins nav nepieciešams 
(saskaņā ar EIL 4.panta trešo daļu). 

(grāmatvedības uzskaites vienību un kontu atlikumus euro valūtā 
nekonvertē) 

 

16 



Euro ieviešanas diena 

• Grāmatvedības reģistri 

• uzņēmumiem jānodrošina datu 
nepārtrauktība un konvertācijas procesa 
izsekojamība, 

•  2013.gada 31.decembra beigu atlikums ir 
latos , savukārt 2014.gada 1.janvāra sākuma 
atlikums ir euro 
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Euro ieviešanas diena 

Grāmatvedības reģistri 

• Ierakstus grāmatvedības reģistros par 
grāmatvedības uzskaites vienības vērtībām 
latos pirms euro ieviešanas dienas 
nepieciešams uzglabāt normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā elektroniski vai papīra 
formā. 
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Paralēlās atspoguļošanas periods 

 

trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas:  
• attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto 

latus, 
• grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības 

mēru lieto latus.  
sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas:   
• attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto 

euro. 
• grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības 

mēru lieto euro. 
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Paralēlās atspoguļošanas periods 

Uzņēmumam sagatavojot attaisnojuma dokumenta 
veidu - norēķina dokumentu gala patērētājam - 
fiziskajai personai, darījumu kopsumma jānorāda 

 gan latos, gan euro (pamatojoties uz EIL 13.panta 
otrajā daļā noteiktajām prasībām)  

Piemēram, izsniedzot rēķinu iedzīvotājiem: par 
komunālajiem maksājumiem, par mobilo sakaru 
pakalpojumiem – darījumu kopsummu norāda 

 latos un euro. 
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Periods pēc euro ieviešanas 

 

sākot ar euro ieviešanas dienu 
grāmatvedības reģistru un ierakstu vērtības 
mērs ir euro 

• attaisnojuma dokumentos vērtības mērs 
no euro ieviešanas dienas ir euro  
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Periods pēc euro ieviešanas 

Attaisnojuma dokumenti, kuru vērtības mērs ir 
lats, euro vai cita valūta un kuri līdz euro 
ieviešanas datumam vēl nebūs izmantoti 
ierakstiem grāmatvedības reģistros,  ja tie 
attiecas uz periodu pēc euro ieviešanas, - 

• jāgrāmato grāmatvedības reģistros, par 
vērtības mēru lietojot euro 
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Periods pēc euro ieviešanas 

Ja attaisnojuma dokumentos vērtības mērs ir ārvalstu 
valūta, tad summas pārrēķina euro pēc saimnieciskā 
darījuma dienas valūtas kursa normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
Sākot ar eiro ieviešanas dienu, Latvijas Bankas interneta vietnē 
tiks izveidota norāde uz ECB publicētajiem euro atsauces 
kursiem. 
 Papildus normatīvajos aktos tiks noteikta metodoloģija to 
ārvalstu valūtu kursu aprēķināšanai, pret kurām ECB nenosaka 
euro atsauces kursu, un Latvijas Banka šo metodoloģiju 
publicēs savā interneta vietnē 

 ECB nosaka maiņas kursu plkst. 15:15 
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html 

23 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


Periods pēc euro ieviešanas 

Valūtas kurss : 

• Lai nodrošinātu veiksmīgu pāreju uz jauno 
kārtību, tiks veikti nepieciešamie grozījumi 
attiecīgajos normatīvajos aktos; 

• tiks definēts oficiālā valūtas kursa jēdziens 
kārtējai dienai;  

• normatīvajos aktos, kuros ir atsauce uz 
Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas 
oficiālo kursu, tā tiks aizstāta ar atsauci un 
oficiālo valūtas kursu. 
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Periods pēc euro ieviešanas 

Līdz 31.12.2013. neizpildītā ārvalsts valūtas darījuma 
(piemēram, USD) izpilde pēc 01.01.2014.,  

attiecīgās ārvalsts valūtas kursa svārstību rezultātā  

(konvertējot no EUR uz attiecīgo ārvalsts valūtu)  

gūtā peļņa vai zaudējumi  

tiek iegrāmatota euro ieviešanas pārskata gada  

peļņas vai zaudējumu aprēķinā  

(finansiālās darbības pārskatā). 
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Periods pēc euro ieviešanas 

Grāmatvedības reģistri 

• Ja attaisnojuma dokuments tiek izrakstīts pēc 
euro ieviešanas dienas par iepriekšējiem 
periodiem (piemēram, bilancē uzrādīts 
attiecīgajā postenī „Uzkrātās saistības / 
„Uzkrātie ieņēmumi”), tad vērtības mērs ir 
euro. Savukārt, lai iegūtu summu latos tiek 
lietots oficiālais maiņas kurss 
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Periods pēc euro ieviešanas 

Grāmatvedības reģistrus kārtojot elektroniski, 
grāmatvedības datorprogrammā grāmatvedības 
informācija  

• pirms euro ieviešanas dienas jānodrošina 
latos,  

• pēc euro ieviešanas dienas euro. 
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Gada pārskatu sagatavošana 

• pirms euro ieviešanas dienas –latos 

• ar euro ieviešanas dienu – tikai euro 

• oficiālais kurss periodā līdz euro ieviešanas 
dienai ir Latvijas Bankas noteiktais  

• pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots euro, 
kā salīdzināmie rādītāji jāuzrāda iepriekšējo 
pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti euro 
pēc oficiālā maiņas kursa 
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Gada pārskatu sagatavošana 

• Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots euro, 
salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada sākumu 
jāsakrīt ar grāmatvedības reģistros uzrādīto konta 
atlikumu uz 2014.gada sākumu  

• pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots euro, 
salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada sākumu tiek 
pieļautas neatbilstības ar iepriekšējo pārskata gada 
beigu rādītājiem, kas pārrēķināti euro pēc oficiālā 
maiņas kursa. 
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Gada pārskatu sagatavošana 

pamatojoties uz esošo gada pārskatu 
sagatavošanas praksi un normatīvajiem 
aktiem, kas reglamentē gada pārskatu 
sagatavošanu gada pārskatā skaitļus 

jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem 
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Gada pārskatu sagatavošana 

Ja pārskata gads noslēdzas, piem., 2014.gada 
30.jūnijā - gada pārskats jāsagatavo euro.  

• pārrēķins jāveic uz 2014.gada 1.janvāri – euro 
ieviešanas dienā - attiecīgi katra grāmatvedības 
reģistra atlikumus un katras grāmatvedības uzskaites 
vienības vērtību no latiem pārrēķinot uz euro, 
ievērojot oficiālo maiņas kursu;  

• pēc euro ieviešanas dienas visi darījumi 
jāuzrāda euro - pārrēķini nebūs nepieciešami 
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Paldies! 

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv 
       https://twitter.com/eiro_lv   32 
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Valūtas kursu noteikšana 
un piemērošana pēc eiro 

ieviešanas dienas 
Jānis Caune 

Latvijas Bankas galvenais grāmatvedis 

2013. gada 30. janvārī 



Saturs 

• Ārvalstu valūtas kurss līdz eiro 

• Oficiālais ārvalstu valūtas kurss pēc eiro 

• Normatīvo aktu grozījumi 

• Valūtas kursu noteikšana un publicēšana 

• Valūtas kursu piemērošana 

– attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri 

– gada pārskatu sagatavošana 
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Ārvalstu valūtas kurss līdz 
eiro 

• Latvijas Banka katru darbadienu nosaka 
ārvalstu valūtu oficiālos kursus pret latu 

• Publicēti interneta vietnē www.bank.lv, 
laikrakstos 

• Valūtas kursi attiecas uz nākamo darbadienu 

• Valūtas kursus izmanto normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos (ārvalstu valūtas 
summu pārrēķinam, aktīvu/saistību 
pārvērtēšanai grāmatvedībā u.c.) 
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Oficiālais ārvalstu valūtas 
kurss pēc eiro 

• Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētais eiro 
atsauces kurss (euro foreign exchange 
reference rate) 

 

• tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē 
eiro atsauces kursu – Financial Times 
publicētie ārvalstu valūtas kursi  
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Normatīvo aktu grozījumi 

• Ārvalstu valūtas oficiālais kurss būs definēts 
likumā “Par grāmatvedību”  

• Vispārējs princips – normatīvajos aktos 
atsauces uz Latvijas Bankas noteikto valūtas 
kursu tiks aizstātas ar atsaucēm uz “ārvalstu 
valūtas oficiālo kursu”  

– tomēr precīzas prasības valūtas kursa 
piemērošanai konkrētās situācijās tiks noteiktas 
attiecīgajos normatīvajos aktos 
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Valūtas kursu noteikšana un 
publicēšana 

• Eiro atsauces kursus nosaka ECB, saskaņojot ar 
citām centrālajām bankām katru darbadienu 
plkst. 15.15 (pēc Latvijas laika) 

• Pieejams ECB interneta vietnē www.ecb.int  

• Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv 
būs norāde uz: 
– ECB publicētajiem eiro atsauces kursiem 

– Financial Times publicētajiem ārvalstu valūtas kursiem 
(http://markets.ft.com/)  

• Kursus izsaka par 1 eiro (piem., 1 EUR = 1.3317 USD) 
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ECB publicētie valūtu kursi 
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FT publicētie valūtu kursi 
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Attaisnojuma dokumenti un 
grāmatvedības reģistri 

• Attaisnojuma dokumentu summas ārvalstu 
valūtā iegrāmatošanai pārrēķina eiro pēc 
attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā kursa, kas 
spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā 

Piemēram 
- uzņēmums 20.01.2014. saņēmis pakalpojumu par 1,000 USD 
- dienas sākumā, kamēr nav noteikti 20.01.2014. valūtas kursi, ECB 

publicējusi 19.01.2014. valūtas kursu 1.31 EUR/USD 
- uzņēmums darījuma summu pārrēķinās eiro un iegrāmatos, izmantojot 

valūtas kursu 1.31 EUR/USD 
- plkst. 15.15 ECB publicē 20.01.2014. valūtas kursu 1.32 EUR/USD, tomēr 

pat, ja grāmatošanas brīdī ir publicēts 20.01.2014. valūtas kurss, 
uzņēmums neatkarīgi no darījuma veikšanas laika un grāmatošanas laika 
izmantos dienas sākumā publicēto valūtas kursu, t.i. 1.31 EUR/USD 
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Attaisnojuma dokumenti un 
grāmatvedības reģistri 

• Komercsabiedrībām, kuras gada pārskatus 
sagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem, atļauts izmantot citu 
valūtas kursu avotu (piem., tirgus informācijas 
sniedzēju – Bloomberg, Reuters, Financial 
Times publicētos valūtas kursus) 

– izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, 
piem., PVN aprēķinam 
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Gada pārskatu 
sagatavošana 

• Pārskata gada beigās visas ārvalstu valūtās 
izteiktās aktīvu un saistību summas, kas 
saņemamas vai maksājamas ārvalstu valūtā, 
(monetārie posteņi) pārrēķina eiro atbilstoši 
ārvalstu valūtas oficiālajam kursam pārskata 
gada pēdējās dienas beigās 

• Komercsabiedrībām, kuras gada pārskatus 
sagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem, atļauts izmantot citu 
valūtas kursu avotu  
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Paldies Jums par 
uzmanību! 

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv 

       https://twitter.com/eiro_lv  

Jautājumi? 

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv


Euro ieviešana Latvijā 
Nodokļu vadlīnijas 

 
2013. gada 30. janvārī 



Apskatāmie jautājumi 

• Vadlīniju mērķis 

• Vispārīgie principi 

• Speciālie principi 

• Praktiskā informācija 
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Vadlīniju mērķis 

Skaidrot Euro ieviešanas kārtības likumā 
noteikto regulējumu attiecībā uz nodokļu 
maksājumu jautājumiem pārejas periodā no 
latiem uz euro (sākot ar euro ieviešanas 
dienu). 

 

30.01.2013 47 



Apskatāmie jautājumi 

• Vadlīniju mērķis 

• Vispārīgie principi 

• Speciālie principi 

• Praktiskā informācija 

30.01.2013 48 



Vispārīgie principi 

• Nodokļu elementu skaitlisko vērtību konvertācija 
(to pārrēķināšana) no latiem uz euro notiks pēc 
oficiālā maiņas kursa, noapaļojot matemātiski: 
– ja 3.zīme aiz komata ir 0-4, centa vērtība 

nemainās; 

– ja 3.zīme aiz komata ir 5-9, centa vērtība mainās 
uz augšu 

• Oficiālais maiņas kurss - ES Padomes noteiktais 
latu maiņas kurss pret vienu euro (pašreiz Latvijas 
Bankas noteiktais kurss EUR 1= LVL 0,702804) 
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Vispārīgie principi 

Noapaļošanas piemēri 

• nodokļa likme  
• akcīzes nodokļa likme alum par 100 litriem par 

katru absolūtā spirta tilpumprocentu 

LVL 2.18 = EUR 3.101860547 => noapaļojot => 

EUR 3.10 

• cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai 
cigarillām) LVL 32 = EUR 45.53189794 => 
noapaļojot => EUR 45.53 
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Vispārīgie principi 

• nodokļa atvieglojumi (vai atskaitījumi) 
• pensijas saņēmēja ar iedzīvotāju ienākuma 

nodokli neapliekamais minimums mēnesī 

LVL 165 = EUR 234.7738488 => noapaļojot => 

EUR 234.77 

• vispārējais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamais minimums mēnesī 

LVL 45 = EUR 64.0292315 => noapaļojot => 

EUR 64.03 
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Vispārīgie principi 

• citi nodokļu elementi 
• PVN maksātāja reģistrācijas slieksnis: 

LVL 35000 = EUR 49800.51337 => noapaļojot => 
EUR 49800.51  

• par 15 gadiem jaunāka ceļotāja personīgajā 
bagāžā ievesto preču monetārais robežlielums  
(neatkarīgi transportlīdzekļa veida): 

LVL 200 = EUR 284.5743621 => noapaļojot => 
EUR 284.57 
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Vispārīgie principi 

• Nodokļu administrācijām un nodokļu 
maksātājiem, kuri paši ir atbildīgi par 
maksājamā nodokļa apmēra noteikšanu, ir 
pienākums nodrošināt datu nepārtrauktību un 
konvertācijas procesa izsekojamību. 

• Robežšķirtne – diena, ar kuru tiek ieviests euro 
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Vispārīgie principi 

• Par periodu, kurā maksāšanas līdzeklis ir lats (latu 
periods), visi nodokļu aprēķini un arī vēlāk eiro 
apgrozības periodā veiktie nodokļu pārrēķini 
neatkarīgi no tā, vai to veic nodokļu maksātājs vai 
nodokļu administrācija, ir veicami latos. 

• Latu perioda nodokļu, neatkarīgi no tā, kad ir veikti šie 
nodokļu aprēķini, maksājumi, sākot ar eiro ieviešanas 
dienu, tiks veikti euro, konvertējot aprēķināto nodokli 
pēc oficiālā maiņas kursa un noteiktajiem 
matemātiskajiem noapaļošanas principiem.  
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Vispārīgie principi 

• Sākot ar euro ieviešanas dienu, nodokļi (arī 
nodokļu avansa maksājumi), nodevas un citi 
nodokļu jomā noteiktie maksājumi aprēķināmi 
un maksājami euro. 

 

Robežšķirtne – diena, ar kuru tiek ieviests euro 
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Vispārīgie principi 

Piemēri 
• Nodokļa kārtējā deklarācija par taksācijas periodu, kurā 

maksāšanas līdzeklis ir lats 

PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš => taksācijas periodam 
sekojošā mēneša 20.datums, ja tiek izmantota VID EDS. 

Nodokļa taksācijas periods reģistrētam nodokļa maksātājam, kura 
apliekamo darījumu vērtība iepriekšējā gadā ir mazāka par LVL 
10000,  => pusgads. 

Iesniedzot PVN deklarāciju 20.janvārī pēc euro ieviešanas dienas, 
deklarācija tiek aizpildīta latos. 

Ja nodokļa maksātājam uz deklarācijas pamata ir veicams 
maksājums, tas ir veicams euro, konvertējot latos aprēķināto 
lielumu pēc oficiālā maiņas kursa. 

 

30.01.2013 56 



Vispārīgie principi 

• Nodokļa deklarācijas par taksācijas periodu, kurā 
maksāšanas līdzeklis ir lats, labojumi/precizējumi 
Nodokļa maksātājs 25 mēnešus (termiņš, kurā ir tiesības precizēt 
nodokļa deklarāciju, ir 3 gadi  jeb 36 mēneši) pēc deklarācijas 
iesniegšanas pats konstatē, ka iesniegtajā deklarācijā ir kļūdaini 
aizpildīta viena rinda. 

Labojumu deklarācijā izdara tajā valūtā, kura bija maksāšanas 
līdzeklis taksācijas periodā, par kuru iesniegta kļūdainā 
deklarācija, t.i., latos. 

Ja labojuma rezultātā nodokļa maksātājam ir jāveic maksājums 
valsts budžetā, latos aprēķinātais piemaksājamais nodoklis tiek 
konvertēts pēc oficiālā maiņas kursa. 
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Vispārīgie principi 

• Nodokļu likumos un Ministru kabineta normatīvajos 
aktos (noteikumos, rīkojumos, instrukcijās) līdz euro 
ieviešanas dienai tiks veikti grozījumi, mainot valūtas 
nosaukumu no «lats» uz «euro» un izsakot skaitliskās 
vērtības euro. Tās tiks konvertētas pēc oficiālā maiņas 
kursa, ievērojot matemātiskos noapaļošanas principus. 

• Likumā (32.pants), ievērojot 2 nosacījumus, ir 
paredzēta iespēja skaitlisko vērtību latos, kas tiesību 
normā ir noteikta ar noapaļotu skaitli (līdz, piemēram, 
«veseliem» tūkstošiem), aizstāt ar tādas pašas 
precizitātes skaitli euro.  
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Vispārīgie principi 

• PVN likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis reģistrācijai 
kā PVN maksātājam ir noteikts ES Padomes lēmumā, ar 
ko Latvijai ir piešķirta atkāpe - EUR 50000. 

• Latvijas likumā minētais slieksnis izteikts latos – 35000. 
Konvertējot to atpakaļ uz euro (piemērā izmantots LB 
noteiktais euro maiņas kurss), iznāktu EUR 
49800.51337, pēc noapaļošanas EUR 49800.51. 

• Likumā latos ar precizitāti līdz tūkstošiem noteikto 
skaitlisko vērtību varētu aizstāt ar tādas pašas 
precizitātes skaitlisko vērtību euro => EUR 50000.  
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Apskatāmie jautājumi 

• Vadlīniju mērķis 

• Vispārīgie principi 

• Speciālie principi 

• Praktiskā informācija 
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Speciālie principi 

• Tiesiskie instrumenti 
• visi tiesību akti (likums, Ministru kabineta noteikumi, Ministru 

kabineta rīkojums, pašvaldības saistošie noteikumi u.c.); 
• iestāžu administratīvie akti (piemēram, lēmums par nodokļu 

revīzijas (audita) rezultātiem, lēmums par datu atbilstības 
pārbaudes rezultātiem, lēmums par nodokļu samaksas termiņa 
pagarināšanu, paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli); 

• tiesas nolēmumi (piemēram, spriedums par aprēķinātā nodokļu 
maksājuma samazināšanu); 

• līgumi (piemēram, vienošanās līgums saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 41.pantu); 

• citi instrumenti, kas rada jebkādas tiesiskas sekas (nodibina, 
groza, konstatē vai izbeidz konkrētas tiesiskās attiecības vai 
konstatē faktisko situāciju). 
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Speciālie principi 

• Akcīzes nodokļa marķējumi uz cigarešu iepakojuma 
• Akcīzes preču noliktavās cenu paralēlās atspoguļošanas 

perioda sākumā (trīs mēnešu pirms euro ieviešanas 
dienas) atrodošās cigaretes, kuras būs marķētas ar 
akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā 
mazumtirdzniecības cena būs norādīta latos, varēs 
nodot patēriņam, piegādājot vairumtirdzniecībai vai 
mazumtirdzniecībai, līdz latu perioda pēdējai dienai 
(kalendārā gada pirms euro ieviešanas dienas pēdējā 
diena) 

• Šādām cigaretēm mazumtirdzniecības vietās cena euro 
būs norādāma cenrādī (to nevajadzēs norādīt atsevišķi 
uz katras cigarešu paciņas). 

30.01.2013 62 



Speciālie principi 

• Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa 
maksājumi 

• Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi tiks 
noteikti veselos euro. 

• Ja uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja taksācijas 
periods ir sācies pirms euro ieviešanas dienas un 
turpinās pēc pārejas uz euro, sākot ar euro ieviešanas 
dienu, maksājamais uzņēmumu ienākuma nodokļa 
avansa apmērs nosakāms, konvertējot iepriekš latos 
veiktos avansa maksājumus pēc oficiālā maiņas kursa. 
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Speciālie principi 

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kam nav 
pienākuma kārtot grāmatvedību un kas taksācijas 
periodos pirms euro ieviešanas dienas vai lata un euro 
vienlaicīgas apgrozības periodā ir ieguvis nekustamo 
īpašumu vai citus aktīvus, vai saistības, kuru vērtība 
izteikta latos, periodā, sākot ar euro ieviešanas dienu, ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu no 
šādu aktīvu vai saistību atsavināšanas nosaka, minētā 
nekustamā īpašuma vai citu aktīvu iegūšanas vērtību vai 
saistību vērtību konvertējot pēc oficiālā maiņas kursa.  
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• Vadlīniju mērķis 
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Praktiskā informācija 

Skaidras naudas bezmaksas 
nomaiņa: 
• 6 mēnešus pēc euro 

ieviešanas  visās 
kredītiestādēs; 

• 3 mēnešus tajās VAS "Latvijas 
Pasta" nodaļās, kuru 
apkalpošanas teritorijā 
neatrodas komercbanku 
filiāles un iedzīvotājiem nav 
alternatīvu iespēju veikt 
skaidras naudas apmaiņu; 

• neierobežotu laiku Latvijas 
Bankā. 

Bezskaidras naudas bezmaksas 
nomaiņa: 
• sākoties euro ieviešanas 

dienai, visi lati kredītiestāžu un 
citu maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju kontos tiks 
konvertēti uz euro. Visi latu 
darījumi un maksājumi tiks 
veikti euro.  
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Praktiskā informācija 

Paralēlās atspoguļošanas 
periods: 
• 3 mēnešus pirms un 6 

mēnešus pēc euro ieviešanas 
dienas visas pakalpojumu un 
preču cenas obligāti būs 
norādītas latos un euro. 

• Rekomendējošais cenu 
atspoguļošanas periods ir 
uzreiz pēc maiņas kursa 
noteikšanas, t.i. 6 mēnešus 
pirms euro ieviešanas un 1 
gadu pēc euro ieviešanas. 

Vienlaicīgas apgrozības periods: 
• 2 nedēļas pēc euro ieviešanas 

tiks nodrošināta skaidras 
naudas latu un euro vienlaicīga 
lietošana. Līdz 2014. gada 
14.janvārim iedzīvotāji varēs 
veikt norēķinus gan latos, gan 
euro. 
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Paldies par uzmanību! 

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv 

        https://twitter.com/eiro_lv  

Jautājumi? 

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv


Cenu norādīšanas kārtība 

paralēlās atspoguļošanas 

periodā 

 

Aleksejs Niščaks 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

Patēriņa preču uzraudzības 

daļas vadītājs 

30.01.2013. 



1.Tiesību akti, kas regulē cenu norādīšanu šobrīd. 

2.Cenu norādīšana paralēlās atspoguļošanas 
periodā: 

2.1. Ministru kabineta noteikumu projekts 
„Grozījumi  1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 
„Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu 
cenas””;  
        2.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra 
vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanas 
kārtībai cenu paralēlās atspoguļošanas periodā  

Saturs: 



1. TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ 

CENU NORĀDĪŠANU ŠOBRĪD 

 



Normatīvie akti 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 

Ministru kabineta 1999.gada 18.maija 

noteikumi Nr.178 “Kārtība, kādā norādāmas 

preču un pakalpojumu cenas” 

Direktīva: 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 98/6/EK (1998.gada 

16.februāris) par patērētāju aizsardzību, 

norādot patērētājiem piedāvāto produktu 

cenas 
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Pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja 

pienākums ir rakstveidā iepazīstināt  ar 

patiesu un pilnīgu informāciju par 

piedāvātās preces/pakalpojuma cenu  

 

Precei/pakalpojumam ir jāatbilst 

pārdevēja/pakalpojuma                

sniedzēja sniegtajam              

paziņojumam par            

preci/pakalpojumu, tai                       

skaitā par                         

preces/pakalpojuma cenu 
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Cenu norādīšana precēm 

(1) 

 rakstiski 

 nepārprotama 

 viegli identificējama 

 skaidri salasāma 

 pilnīgi skaidrs, uz kuru preci attiecas 

 uz preces, iepakojuma vai cenu zīmē 

 cenrādī, uz speciāla ekrāna cenu 

norādīšanai vai citā vizuāli uztveramā 

veidā (ja praktisku iemeslu dēļ nav 

iespējams norādīt uz preces, iepakojuma 

vai cenu zīmē) 
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Cenu norādīšana precēm 

(2) 

Cenu zīme novietojama tā, lai tajā norādīto 

cenu nevar  sajaukt ar citas preces cenu  

 

  Nepareizi   Pareizi 

Cenu zīme 1 

Prece 1 Prece 2 

Cenu zīme 2 

Cenu zīme 1 Cenu zīme 2 

Prece 1 Prece 2 

• 
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Cenu norādīšana precēm (3) 

 Piedāvājot preces, norādāma gabalcena jeb 

pārdošanas cena un noteiktas mērvienības cena 

Gabalcena - cena par vienu preces vienību, 

nedalāmu preces daudzumu vai iepakojumu 

preces galīgā cena 

 ietverts pievienotās vērtības nodoklis u.c. nodokļi 

 Noteiktas mērvienības cena – cena par vienu 

kilogramu, litru, metru, kvadrātmetru vai kubikmetru, 

vai citu preces daudzuma mērvienību 

 ietverts pievienotās vērtības nodoklis u.c. nodokļi 

 Gabalcenai un noteiktas mērvienības cenai jābūt 

skaidri saskatāmām un atšķiramām 
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Cenu norādīšana 

pakalpojumiem 

 ietverts pievienotās vērtības nodoklis 

u.c. nodokļi 

cenrādī vai citā vizuāli uztveramā veidā 

cenrādim jābūt brīvi pieejamam 

 ja pakalpojuma galīgā cena nav zināma, 

norāda veidu, kādā cena tiek aprēķināta 
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Izpārdošana, cenu 

pazemināšana vai atlaides 

 skaidri norādāma sākotnējā cena un cena pēc tās 

pazemināšanas (cena ar atlaidi) 

cenas ir zemākas nekā attiecīgo 

preču/pakalpojumu parastās cenas 

 

!!! Informācijai par piedāvātajām atlaidēm jābūt 

patiesai 

!!! Arī pie cenu pazemināšanas norādāma noteiktas 

mērvienības cena 

norādot noteiktas mērvienības cenu pēc preces 

cenas pazemināšanas 
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2.CENU NORĀDĪŠANA 

PARALĒLĀS 

ATSPOGUĻOŠANAS PERIODĀ 

 
  



Euro ieviešanas likumprojekts; 

Ministru kabineta noteikumu projekts 
„Grozījumi 1999.gada 18.maija noteikumos 
Nr.178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un 
pakalpojumu cenas””; 

 

Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu 
norādīšanas kārtībai cenu paralēlās 
atspoguļošanas periodā. 

Izmaiņas eiro ieviešanai: 



Preču un pakalpojumu cenu paralēlās 
atspoguļošanas periods sākas trīs mēnešus 
pirms euro ieviešanas dienas, t.i., no 
2013.gada 1.oktobra un ilgst sešus 
mēnešus pēc euro ieviešanas dienas, t.i., 
līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

Paralēlās atspoguļošanas 
periods 



 LVL konvertācijā uz EUR izmanto Eiropas Padomes 
noteikto maiņas kursu.  

 Apaļojot ņem vērā nākamo zīmi aiz pēdējās atstājamās 
zīmes aiz komata: 

 1) Ja nākamā zīme ir no 0 līdz 4, tad pēdējās atstājamās 
zīmes vērtība nemainās; 

 2) Ja nākamā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad pēdējā 
atstājamā zīme tiek apaļota par vienu vērtību uz augšu. 

 

Preču un pakalpojumu cenu 
konvertācija (1) 



  konvertējot preču un pakalpojumu cenas, ir jānorāda 
vismaz divas zīmes aiz komata, ja cena, kura tiek 
konvertēta satur ne vairāk kā divas zīmes aiz komata. 

 Konvertējot preču un pakalpojumu cenu, kura satur 
vairāk kā divas zīmes aiz komata, tās vērtībai euro aiz 
komata tiek norādītas tikpat zīmes, cik noteiktajai vienas 
vienības cenas vērtībai latos. 

 Gadījumā, kad pēc konvertācijas pirmās divas zīmes aiz 
komata ir nulles, tad cenu var norādīt veselās vienībās, 
t.i. bez zīmēm aiz komata. 

 

 

Preču un pakalpojumu cenu 
konvertācija (2) 



  
Cena latos 

Cena euro pēc 

konvertācijas 

1. 3,25 Ls 4,62 Euro 

2. 5,06 Ls 7,20 Euro 

3. 2,- Ls 2,85 Euro 

4. 2,81 Ls 4,00 Euro 

vai 

4,- Euro 

5. 0,969 Ls 1,379 Euro 

6. 0,1819 Ls 0,2588 Euro 

Piemēri 
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 Piemēros izmantots Latvijas Bankas oficiālais euro kurss 

pret latu, t.i., 0,702804 



• 3 mēnešus pirms euro ieviešanas dienas un 6 mēnešus pēc 
euro ieviešanas dienas preču un pakalpojumu cenas 
norādāmas latos un euro. 

• 3 mēnešus pirms euro ieviešanas dienas var nenorādīt 
noteiktas mērvienības cenu euro, izņemot 13.punktā 
minēto gadījumu, kā arī preču un pakalpojumu sākotnējo 
cenu euro, ja izsludināta preču izpārdošana, cenu 
pazemināšana vai atlaides. 

• 6 mēnešus pēc euro ieviešanas dienas var nenorādīt 
noteiktas mērvienības cenu latos, izņemot 13.punktā 
minēto gadījumu, kā arī preču un pakalpojumu sākotnējo 
cenu latos, ja izsludināta preču izpārdošana, cenu 
pazemināšana vai atlaides. 

 

Cenu norādīšana paralēlās 
atspoguļošanas periodā: 



Piens „KAZIŅA” 
0,5 l 

 

  0,86 Ls/1,22 EUR 
 

1,72 Ls/l 

 

 

Paraugs cenu norādīšanai 
1.10.2013.-31.12.2013. 

 



Akcijas cenu norādīšana 
01.10.2013.- 31.12.2013 

•AKCIJA! 
 

Piens „KAZIŅA” 0,5 l 

0,86 Ls 

0,50 Ls / 0,71 EUR 
1,00 Ls/l 
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Paraugs cenu norādīšanai 
paralēlās atspoguļošanas periodā 

Cukurs 

1,21 Euro/kg  0,85 Ls/kg  

Cukurs 

0,85 Ls/kg  1,21 Euro/kg  
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Televizors 

298,80 Euro   210 Ls 

Ar klienta karti: 

270,35 Euro   190 Ls 

Paraugs cenu norādīšanai 
paralēlās atspoguļošanas periodā 



Baseina apmeklējums 

7,- Ls  9,96 Euro 

Individuāla peldētapmācība 

14,75 Ls/st. 20,99 Euro/st. 
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Paraugs cenu norādīšanai 
paralēlās atspoguļošanas periodā 



• Distances tirdzniecībā (piemēram, 
interneta veikalos, katalogos, televīzijā 
u.c.) un tirdzniecībā ārpus pastāvīgās 
tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas 
vietas (piemēram, piedāvājumu 
prezentācijās viesnīcās, patērētāja 
dzīvesvietā vai darba vietā u.c.) preču un 
pakalpojumu cenas norāda, ievērojot 
prasības cenu norādīšanai paralēlās 
atspoguļošanas periodā! 

Distances tirdzniecība paralēlās 
atspoguļošanas periodā 
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Cenu norādīšana uz informatīvajām 
uzlīmēm 

Cenu norādīšana elektroniskajos 
displejos, kas tehnisku iemeslu dēļ 
nepieļauj norādīt cenu divās valūtās.  

Lai patērētājam būtu vieglāk uztvert 
cenas latos un euro, var izmantot, 
piemēram, dažādas fona krāsas cenu 
zīmē. 

Citi jautājumi: 
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• Cenu norādīšanas pamatprincips nemainās 
– patērētājam nepārprotama, viegli 
identificējama un skaidri salasāma cena; 

• Tirgotājs izvēlas cenas norādīšanas veidu - 
uz preces, tās iepakojuma vai cenu zīmē.  

 

• Tirgotājs var izvēlēties ērtāko un izmaksu 
ziņā lētāko cenu norādīšanas variantu arī 
cenu paralēlās atspoguļošanas periodā. 

Svarīgi atcerēties: 



Paldies par uzmanību! 

 

JAUTĀJUMI? 

PRIEKŠLIKUMI? 

KOMENTĀRI? 

Aleksejs Niščaks 

Patēriņa preču uzraudzības daļas vadītājs 

Tālr. 67388646 

E-pasts: Aleksejs.Niscaks@ptac.gov.lv 

www.ptac.gov.lv  
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Eiro ieviešana Latvijā:  
kases aparātu vadlīnijas 

2013. gada 30.janvārī 



Kases aparātu pielāgošana 

Kases čekā uzrādāmā informācija 

 

 



Kases aparātu pielāgošana 

Būtiski! 

          Likumprojekta «Euro ieviešanas likums» (turpmāk – 
EIL) 13.panta otrajā daļā noteiktas minimālās prasības 
attiecībā uz kases čekos uzrādāmo informāciju cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodā.  

            Kases aparātu lietotājiem ir tiesības cenu paralēlās 
atspoguļošanas periodā kases čekā arī preču un 
pakalpojumu cenas norādīt latos un euro, kā arī var uzrādīt 
Padomes noteiktos maiņas kursu latu nomaiņai pret euro. 



Kases aparātu pielāgošana 

Informācija X pārskatā cenu paralēlās atspoguļošanas 
un latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā: 

Kases aparāta lietotājs nodrošina, ka reģistrēto darījumu 
kopsummas naudas izteiksmē, nodokļa summas norāda:  

 līdz 2014.gada 1.janvārim – latos; 

 no 2014.gada 1.janvāra – tikai euro. 

 vienlaicīgas apgrozības periodā X pārskatā noradīto 
maiņas naudu, inkasēto naudu un skaidrās naudas 
atlikumu pārskata izdrukāšanas brīdī norāda euro, arī ja 
saņemti lati. 

 



Kases aparātu pielāgošana 

Informācija Z pārskatā cenu paralēlās atspoguļošanas un 
latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā 

Kases aparāta lietotājs nodrošina, ka: 
 

 līdz 2014.gada 1.janvārim: 
        – nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā tiek fiksēta darījumu kopsumma 
latos, 
        – aprēķinātās un Z pārskatā uzrādītās nodokļu summas uzrāda latos. 
 

 2013.gada pēdējā darba dienā – izdrukā Z pārskatu ar norādīto darījumu 
kopsummu latos, 
 

 no 2014.gada 1.janvāra: 
        – nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā tiek fiksēta darījumu kopsumma 
tikai euro, 
        – aprēķinātās un Z pārskatā uzrādītās nodokļu summas uzrāda tikai euro; 
        – vienlaicīgas apgrozības periodā Z pārskatā noradīto maiņas naudu, 
inkasēto naudu un skaidrās naudas atlikumu pārskata izdrukāšanas brīdī 
norāda euro, arī ja saņemti lati. 
 



Kases aparātu pielāgošana 

Kases aparāta žurnālā aizpildīšana 

 žurnāls aizpildāms, pamatojoties uz Z pārskata datiem. 
Cenu paralēlās atspoguļošanas periodā līdz 2014.gada 
1.janvārim žurnāla aizpildīšana nemainās.  

 euro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā, t.i. no 
2014.gada 1.janvāra līdz 14.janvārim žurnālu papildina ar 
ailēm, lai varētu uzrādīt no kases aparāta izņemto 
(inkasēto) naudas summu žurnālā - latus un euro. 

    ! žurnālu pēc nepieciešamības var papildināt arī ar citām ailēm 

 no 2014.gada 15.janvāra – žurnāls aizpildāms tikai euro. 

 



Kases aparātu pielāgošana 

Informācijas uzrādīšana numurētās un Valsts 
ieņēmumu dienestā reģistrētās kvītīs:  

        VID reģistrētajās kvītīs, kas kalpo kā 
samaksu apliecinošs dokuments, darījuma 
kopsummas cenu paralēlās atspoguļošanas 
periodā (no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 
30.jūnijam) uzrādāmas euro un latos (analogi kā 
kases čekos). 



Kases aparātu pielāgošana 

Informācijas uzrādīšana attaisnojuma 
dokumentā (kvītī):  

        Ja kases aparāta lietotāja izsniegtajā kases 
čekā nav norādīti visi attaisnojuma dokumentam 
nepieciešamie rekvizīti, kases aparāta lietotājs 
čekam pievieno attaisnojuma dokumentu (kvīti), 
kurā papildus likumā «Par grāmatvedību» 
noteiktajiem rekvizītiem un informācijai norāda 
arī kases čeka datumu, numuru un darījumu 
kopsumma naudas izteiksmē – euro un latos. 

 



Kases aparātu pielāgošana 

Informācijas uzrādīšana ieņēmumu 
uzskaites reģistrā: 

      Laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts 
vai kases sistēma, kases aparāta lietotājs veiktos 
darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, 
norādot ieraksta datumu, kārtas numuru, 
darījuma summu - euro un latos, pievienotās 
vērtības nodokļa summu un citu lietotājam 
nepieciešamo informāciju. 



Paldies Jums par 
uzmanību! 

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv 

        https://twitter.com/eiro_lv  

Jautājumi? 

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv


Semināra otrā daļa 

Diskusiju daļā uzņēmēji, kas piedzīvojuši pāreju 
un eiro Igaunijā, –  

• SIA «Sakret» direktors Andris Vanags 

• SIA «Euroaptieka» valdes locekle Inga 
Zemdega-Grāpe 



Paldies Jums par 
uzmanību! 

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv 

        https://twitter.com/eiro_lv  

Jautājumi? 

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv

