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Eiro un banku pakalpojumi
(pēc eiro ieviešanas 01.01.2014.)
• Uz visiem līdz eiro ieviešanai noslēgtajiem kredīta un noguldījumu līgumiem tiks attiecināts
līgumu nepārtrauktības princips
• Bezskaidrās naudas atlikumi bez maksas tiks konvertēti no latiem uz eiro pēc oficiālā kursa
• Bezskaidras naudas maksājumi, kas uzsākti latos pirms €-dienas un pabeidzami €-dienā vai
vēlāk, sākot ar €-dienu, izpildāmi eiro
• Bankomāti izsniegs un pieņems eiro
• Maksājumu kartes turpinās darboties līdz termiņam, kas norādīts uz kartes
• Sākot no €-dienas, konta bilance būs redzama eiro
• Tiesiskiem instrumentiem ar mainīgo procentu likmi, kas piesaistīta RIGIBOR indeksam,
Citu aizstāj
valstu pieredze
rāda,
ka apEURIBOR
eiro ieviešanas
datumu filiālēs ir rindas, tādēļ
RIGIBOR
ar attiecīgā
termiņa
indeksu
uzņēmumiem iesakām parūpēties par inkasācijas pakalpojumu nodrošinātāju un
iedzīvotājiem – lietot bezskaidras naudas norēķinus.
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Kā sagatavoties gudrākai pārejai uz eiro?
Laikus jāpadomā par pāreju uz bezskaidras naudas norēķiniem, ņemot vērā
skaidrās naudas pieplūdumu, tuvojoties €-dienai un pēc tās: NIB, POS,
inkasācija
Ieteicams iecelt iekšējo atbildīgo par eiro ieviešanas projektu un sagatavot
plānu pārējai uz eiro, ieplānojot arī darbinieku apmācības
Lieliem uzņēmumiem ieteicams laikus ieplānot tikšanos ar bankas menedžeri
konsultācijai par veicamajām darbībām
Jāplāno naudas plūsma 2. pusgadā, jo īpaši gatavojoties lielākam skaidras
naudas (tostarp monētu) apgrozījumam gadu mijā un 2014. gada sākumā:
• NIB kartes, POS, inkasācija;
•skaidras naudas pasūtīšana, glabāšana, nodošana, drošība.
Jākomunicē laikus ar saviem klientiem par gaidāmajām izmaiņām cenrādī
vai citām plānotajām pārmaiņām eiro pārejas laikā
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Kāda ir Latvijas uzņēmēju gatavība pārejai uz
eiro?
Swedbank un TNS Latvia pētījums “Latvijas
eiro gatavības indekss”
2.mērījums (2013.gada jūnijā)
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Kāds ir uzņēmēju eiro gatavības indekss?
(jūlija dati)

GATAVĪBAS
INDEKSS

Marts
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Jūnijs

Ar ko uzņēmēji riskē,
atliekot gatavošanos pārejai uz eiro?
(jūlija dati)
Trešdaļa (31%) iedzīvotāju plāno skaidro
naudu latos iztērēt šī gada beigās un
nākamā gada sākumā

Tikai 5% uzņēmēju plāno ieviest
skaidras naudas inkasāciju

Jau no šī gada 1.oktobra sākas valstī
noteiktais paralēlās cenu atspoguļošanas
periods latos un eiro

Trešdaļa (30%) uzņēmēju tikai tagad
plāno kasas aparātu
pārprogrammēšanu un 36% IT
sistēmu pielāgošanu

Jo vēlāk uzņēmumi pieteiksies eiro
priekšpiegādei, jo ātrāk decembrī tiks
saņemta skaidra nauda eiro. Tas nozīmē,
uzņēmuma līdzekļu iesaldēšanu uz ilgāku
laika posmu un rūpes par eiro uzglabāšanu
līdz 2014.gada 1.janvārim
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Tikai 6% uzņēmēju šobrīd plāno
kredītiestādēs pieteikties eiro
priekšpiegādei

Eiro kalendārs uzņēmumiem
2014

2013
Jūl.

Aug.

Sep.

Okt.

Jan.

Dec.

Nov.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jūn.

Var sākt pamatkapitāla daļu (akciju) denomināciju no latiem uz eiro
Pēc oficiālā kursa var sākt cenu noapaļošanu uz eiro
Sākas paralēlā cenu atspoguļošana.
Darījumu apliecinošos dokumentos preču un pakalpojumu cenas norāda latos eiro
Savlaicīgi jāpasūta skaidrā nauda
Kredītiestādes nodrošinās skaidrās naudas priekšpiegādi uzņēmumiem
Sākas vienlaicīgās EUR un LVL apgrozības periods
Komercbankās, Latvijas pasta nodaļās sāk mainīt latus pret eiro
Izmaiņas bankas produktos notiks automātiski
Naudas tirgus indeksu maiņa
Turpmāk norēķini tikai EUR
Latvijas pasta nodaļās beidz mainīt skaidru naudu
Beidzas bezmaksas skaidras maiņas periods komercbankās. Beidzas paralēlā cenu atspoguļošana
Latvijas Bankas filiālēs Rīgā, Daugavpilī un Liepājā bez
komisijas maksas varēs nomainīt uz eiro (beztermiņa)
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Septembris 2013

Jāveic darbinieku apmācība, lai iepazīstinu
viņus ar izmaiņām uzņēmuma sistēmās eiro
projekta ietvaros
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Oktobris 201

Jāpārliecinās vai tehniskā sagatavotība
ir atbilstoša cenu paralēlās atspoguļošanas
periodam, jāpārbauda cenu apaļošanas
atbilstību likuma prasībām
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Oktobris 2013

Novembris 2

01.10.2013
Cenu paralēlās atspoguļošanas
perioda sākums

Tiek uzsākta kampaņa
“Godīgs eiro ieviesējs”

No 2013.g janvāra līdz 30. septembrim Ekonomikas ministrija
cenas monitorē1x mēnesī,
No 2013.g oktobra līdz 31.decembrim – 4x mēnesī

Uzņēmumiem šajā periodā ir izteikti būtiski ievērot atklātu un
caurspīdīgu cenu politiku – patērētāji saasināti uztvers jebkādas
cenu izmaiņas.
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Novembris 2013

Decembris 2

Jāplāno naudas plūsma janvāra
mēnesim. Jāapzina uzglabāšanas
iespējas papildu eiro banknotēm un
monētām, kā arī skaidrajai naudai,
kas saņemta latos

Jāparūpējas par darbinieku
kompetenci un tehnisko nodrošinājumu
skaidras naudas viltojumu atpazīšanai
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Decembris 2013

Janvāris 201

10.12.2013
Tiek sākta skaidrās
naudas priekšpiegāde

Strauji aug skaidrās naudas
apgrozījums tirdzniecības vietās

Latvijas Banka veiks pārbaudes par to, kā priekšpiegādē izsniegtā
nauda tiek glabāta. Saņemtā nauda nedrīkst nonākt apgrozībā!
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Janvāris 2014

Februāris 20

01.01.2014
Bezskaidras naudas
norēķini tikai eiro – sākas
LVL un EUR vienlaicīgās
apgrozības periods

15.01.2014
Skaidras naudas norēķini
tikai eiro
Atsauces uz latiem, kas pastāv līgumos pirms eiro
ieviešanas dienas, sākot ar eiro ieviešanas dienu,
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot oficiālo
maiņas kursu. Līgumi nav jāpārslēdz.

Nauda kontā tiek
automātiski konvertēta eiro

LB pārstāj aprēķināt RIGIBOR
indeksu. To aizstāj EURIBOR
Latus bez komisijas
maksas iespējams samainīt:
•
•
•

302 Latvijas Pasta filiālēs (3
mēn.)
Kredītiestādēs (6 mēn.)
Latvijas Bankā

Uzņēmumu grāmatvedība
norit eiro valūtā
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Ieguvumi
•
•

•
•

Sāk pieaugt ārvalstu tiešās
investīcijas
Ar maiņas kursiem saistītie
riski un komisijas nauda
pārtrauc pastāvēt
Uzņēmumiem vieglāk
nodibināt filiāles Eiro zonā
Uzņēmumiem paveras
iespējas atrast jaunus un
lētākus piegādātājus

Riski
•
•

Pieaug naudas viltojumu skaits
Cenu pārredzamība atvieglos
pieeju tirgum konkurentiem no
Eiro zonas valstīm
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Galvenie pamatprincipi ērtai pārējai
uz eiro:
Savlaicīgums

Bezskaidra nauda
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Eiro priekšpiegāde
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G4S
eiro piegāde Igaunijā

Eiro priekšpiegāde nepieciešama tiem uzņēmumiem,
kuri ikdienā strādā ar skaidru naudu

Eiro priekšpiegāde ir ārpus bilances eiro naudas zīmju savlaicīga nogādāšana
uzņēmumiem/pašvaldībām.

Eiro priekšpiegādes apjoms ir jāplāno 7 dienām. Kā pierādījusi citu valstu pieredze – pēc
šī perioda izveidojas dabīga eiro naudas plūsma.
Likums nosaka, ka 01.01-14.01.2014 patērētāji var norēķināties LVL un EUR valūtās,
savukārt uzņēmumiem/pašvaldībām atlikums jāizdod tikai EUR valūtā.
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Swedbank saviem klientiem nodrošinās eiro skaidras
naudas piegādi ar Latvijas inkasāciju firmu starpniecību
• Eiro priekšpiegādes līgumu jāparaksta no 15.07-21.10.2013
Persona, kura vienpersoniski var pārstāvēt uzņēmumu/pašvaldību (A parakstiesīgā persona) bankā ar pilnu internetbankas režīmu
līgumu paraksta internetbankā uzņēmumiem
Personas, kuras pārstāv banku kopā līgumu var parakstīt bankas filiālē vai pie sava menedžera

•

Eiro priekšpiegādi piegādās likumā noteiktajā periodā no 10.12-.31.12.2013.
Swedbank saviem klientiem, kuri būs noslēguši līgumu periodā 15.07-21.10.2013 nodrošinās eiro priekšpiegādes piegādi uz klienta
norādīto adresi

Jo ātrāk tiks parakstīts eiro priekšpiegādes līgums, jo vēlāk
piegādāti priekšpiegādes eiro (jo mazāku laiku uzņēmumam būs
jānodrošina šīs naudas glabāšana un jo īsāku laiku attiecīgā summa būs
rezervēta uzņēmuma kontā).
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Skaidrās naudas slogs Latvijā
Šobrīd Latvijā apgrozībā ir 488
miljoni monētu
Uz katru Latvijas iedzīvotāju tas ir
vairāk nekā puskilograms

Tikai apgrozībā esošo 1 santīma
monētu skaits sver tikpat daudz,
cik 6 elektriska vilciena vagoni

Latvijā esošās monētas sver 1173 tonnas jeb 250
ziloņus
(Viens zilonis sver aptuveni 4.7 tonnas)
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Risinājumi ērtākai, ātrākai un doršākai
pārejai
- Inkasācijas pakalpojumi ērtākai un drošākai
skaidras naudas plūsmai
- POS termināli norēķinu karšu pieņemšanai,
lai samazinātu skaidras naudas apjomu
uzņēmumā
- Speciāla karte uzņēmumiem skaidras naudas
iemaksām bankomātā
- Pieteikšanās eiro priekšpiegādei – Swedbank
piedāvā no 15.jūlija līdz 21.oktobrim
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Paldies!
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