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Kas jāzina grāmatvedim?
Eiro ieviešanas kārtības likums (stājies spēkā 01.03.2013.)

Izstrādātas «Vadlīnijas par grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz eiro»
Skaidrots Euro ieviešanas kārtības likumā (turpmāk – EIKL) noteiktais regulējums
attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz eiro:
15.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri

16.pants. Gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana

Eiro likuma 15.pants
15.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri
(1) Grāmatvedības reģistros eiro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts katra grāmatvedības
reģistra ieraksta atlikums un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtība latos uz
ekvivalentu eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā
noteiktos noapaļošanas principus.
(2) Sākot ar eiro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, par
vērtības mēru lietojot eiro. Attaisnojuma dokumentus, kuru vērtības mērs ir lats vai
cita valūta, kuri attiecas uz pārskata periodu pēc eiro ieviešanas dienas un kuri līdz
eiro ieviešanas dienai vēl nav izmantoti ierakstiem grāmatvedības reģistros, pārrēķina
eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos
noapaļošanas principus, un izdara attiecīgu ierakstu grāmatvedības reģistros.

Eiro likuma 16.pants
16.pants. Gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana
(1) Gada pārskatos un finanšu pārskatos par pārskata gadu, kas noslēdzas eiro
ieviešanas dienā vai pēc tās, ietvertās summas naudas izteiksmē norāda eiro.
(2) Pirmajā gada pārskatā, kurā ietvertās summas naudas izteiksmē norāda eiro, kā
salīdzināmie rādītāji uzrādāmi iepriekšējā pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti eiro,
ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos
noapaļošanas principus.

Eiro ieviešanas diena
Grāmatvedības reģistri
Pirmajā darba dienā 2014.gadā jāveic visu grāmatvedības kontu atlikumu un katras
grāmatvedības vienības vērtības konvertācija.
Piemēram,
katra debitoru vai kreditoru parāda atlikums, katra pamatlīdzekļu vai krājumu uzskaites
vienība grāmatvedības kontu analītiskajā uzskaitē.

Jāievēro matemātiskie principi
Lai pārrēķinātu katru grāmatvedības uzskaites vienības vērtību latos uz eiro ir
jāvadās
pēc EIKL noapaļošanas principiem
– ja trešā zīme aiz komata 0-4, tad centa vērtība nemainās;
– ja trešā zīme aiz komata 5-9, tad uz augšu.
Naudas summas latos dala ar oficiālo maiņas kursu EUR 1= LVL 0,702804
Piemēram:
5,37 Ls = 7,64082162309833 = 7,64 EUR
5,36 Ls = 7,62659290499200 = 7,63 EUR
Tik pat zīmju, cik ir latu vienai vienībai tik pat zīmju būs arī eiro:
0,0818 Ls = 0,1163909141 = 0,1164 EUR

Eiro ieviešanas diena
Grāmatvedības reģistri

Ja latu konvertācijas uz eiro rezultātā veidojas starpība starp grāmatvedības konta
atlikuma kopsummu un to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites vienībām), starpības
iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā (finansiālās darbības pārskatā) attiecīgi kā
ieņēmumus vai izmaksas (izdevumus) eiro ieviešanas pārskata gadā.
Ja pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, - gada pārskata peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, kas tiek iesniegts eiro ieviešanas gadā.

Eiro 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 eiro pēc oficiālā pārejas kursa 0.702804
(aprēķinu veic, dalot summu latos ar oficiālo pārejas kursu) un EIKL 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 eiro ieviešanas pārskata gadā 2014.gadā.
D Kreditori 0.01 EUR
K Ieņēmumi 0.01 EUR

Pamatlīdzekļu kartiņa
Piemēram:
Pamatlīdzekļa uzskaites kartiņā no latiem uz ekvivalentu eiro pēc oficiālā pārejas kursa
un EIKL noteiktajiem noapaļošanas principiem būtu jāpārrēķina:
Pamatlīdzekļa sākotnējo (iegādes vērtību): 1000,00 Ls - 1422,87 eiro
Pamatlīdzekļa uzkrāto nolietojumu kopsummu: 190.00 Ls - 270,35 eiro
Pamatlīdzekļa atlikušo vērtību uz 31.12.2013: 810.00 Ls - 1152,53 eiro / 1152,52 eiro

Tiek koriģēta pamatlīdzekļa atlikusī uzskaites vērtība

Eiro ieviešanas diena
Ja darba alga pēc konvertācijas uz eiro nemainās, darba līgums nav jāpārslēdz.

(palielinot līdz pirmajai apaļajai summai eiro, piemēram, no 451,12 līdz 452 eiro DL grozījumus nevajag,
pietiek ar kopīgu rīkojumu visiem darbiniekiem)
Grozījumi darba līgumā ir vajadzīgi, ja grib algu palielināt vairāk nekā līdz pirmajai apaļajai summai ,
piemēram, no 451,12-455 eiro.

Vidējās darba algas aprēķins
Darba algas pārrēķini, kas attiecas uz periodu pirms eiro ieviešanas veicami latos un pārrēķināmi uz eiro.
Piemērs: darbinieks atvaļinājumā dodas 2014.gada aprīlī
10.2013 ∑ LVL : kurss = ∑ EUR (summa latos pārrēķināma uz eiro pēc oficiālā pārejas kursa un EIKL noteiktajiem
noapaļošanas principiem)
11.2013 ∑ LVL : kurss = ∑ EUR (noapaļo)
12.2013 ∑ LVL : kurss = ∑ EUR (noapaļo)
01.2014 ∑ EUR
02.2014 ∑ EUR
03.2014 ∑ EUR
Aprēķins: ∑ EUR, kuru dala ar darbadienu skaitu šajā 6 mēnešu periodā, iegūstot dienas vidējo izpeļņu, izteiktu
eiro

Eiro ieviešanas diena
Grāmatvedības reģistri
Ja debitora un kreditora parāda atlikums attaisnojuma dokumentā uz 31.12.2013. ir
ārvalsts valūtā (piemēram USD), tad eiro ieviešanas dienā šī pārrēķinātā summa latos
pārrēķināma uz eiro pēc oficiālā pārejas kursa un EIKL noteiktajiem noapaļošanas
principiem.

Attaisnojuma dokumentiem eiro pārrēķins nav nepieciešams (saskaņā ar EIKL 4.panta
trešo daļu).
Grāmatvedības uzskaites vienību un kontu atlikumus eiro valūtā nekonvertē.

Eiro 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 eiro.

Paralēlās atspoguļošanas periods

Trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas:
Attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto latus.
Grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības mēru lieto latus.
Sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas:
Attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto eiro.
Grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības mēru lieto eiro.

Paralēlās atspoguļošanas periods

Uzņēmumam sagatavojot norēķina dokumentu gala patērētājam - fiziskajai personai,
darījumu kopsumma jānorāda gan latos, gan eiro (pamatojoties uz EIKL 13.panta otrajā
daļā noteiktajām prasībām)
Piemēram,
Izsniedzot rēķinu iedzīvotājiem: par komunālajiem maksājumiem, par mobilo sakaru
pakalpojumiem – darījumu kopsummu norāda latos un eiro

Grozījumi MK 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585
Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju
(Spēkā no 06.07.2013)
Piemērojami no 2013.gada1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam
papildināti noteikumi ar 7. 6 punktu , ietver normu, kuras pamats ir EIKL 13.panta otrā
daļa, kura noteic pienākumu, ka preču un pakalpojumu cenu paralēlās
atspoguļošanas periodā (3 mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un 6 mēnešus pēc
eiro ieviešanas dienas) sagatavojot attaisnojuma dokumenta veidu – norēķina
dokumentu (rēķinu) fiziskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību, par
darījumiem ar precēm vai pakalpojumiem (piemēram, attaisnojuma dokuments par
komunālajiem maksājumiem), saimnieciskā darījuma kopsummu norāda latos un
eiro, veicot konvertāciju saskaņā ar EIKL 6.pantu.

Latu un eiro vienlaicīgās apgrozības periods
Uzņēmumam, latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu skaidras naudas
nomaiņas periodā pret eiro (vai pēc tam), ja ir kases operācijas vai skaidras naudas
atlikumi latos, tad kases grāmatā

atsevišķi jāuzskaita kases operācijas latos.
Ja kases grāmata sagatavota papīra reģistra veidā – atsevišķa kases grāmata kases
operācijām latos;
ja elektroniski – atsevišķi pa valūtu veidiem vienā kases grāmatā.

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584
“Kases operāciju uzskaites noteikumi (pieņemti MK 24.09.2013.)

(Spēkā no 01.01.2014.)
grozījumi pēc būtības , papildinot noteikumus ar jaunām normām (9.¹ un 9.² punkts), kuri attiecas
uz kases grāmatas kārtošanu lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā un latu skaidras
naudas nomaiņas periodā pret eiro, kā arī, pārejot no lata uz eiro .
9.¹ - Ja EIKL noteiktajā latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu skaidras naudas nomaiņas periodā pret
euro, vai pēc šī perioda beigām uzņēmumam ir kases operācijas vai skaidrās naudas atlikumi latos, ievēro šādus
nosacījumus:
9.11. uzņēmums iekārto atsevišķu kases grāmatu kases operācijām latos, ja kases grāmata sagatavota papīra reģistra
veidā;
9.12. kases grāmatā atsevišķi uzskaita kases operācijas latos, ja kases grāmatu kārto elektroniski, izmantojot
datorprogrammu, un kases operācijas, kā arī skaidrās naudas atlikumus uzņēmuma kasē reģistrē pa valūtu
veidiem vienā kases grāmatā.

Noteikumi Nr.584
9.² - Kases grāmatā norādīto uz 2014.gada 1.janvārī kasē esošo skaidrās naudas

atlikumu latos pārrēķina uz to ekvivalentu euro, ievērojot Eiropas Savienības
Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos
noapaļošanas principus.«
5.punktā tehnisks precizējums, izsakot euro robežslieksni, līdz kuram uzņēmumiem
atļauts kārtot kases grāmatu reizi nedēļā - aizstājot vārdu un skaitli „100 latiem” ar
vārdu un skaitli „150 euro”
papildināti noteikumi ar jaunu normu (16.¹ punkts), kura attiecas uz papildinformācijas
sniegšanu kases ieņēmumu un izdevumu orderos lata un eiro vienlaicīgas apgrozības
periodā vai latu skaidras naudas nomaiņas periodā pret eiro (vai pēc tam) (ja norāda
skaidro naudu latos, papildus šo noteikumu 14.un 15.punktā minētajiem rekvizītiem
(informācijai) papildus norāda arī ES Padomes noteikto maiņas kursu)

Latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periods
Kases operācijas reģistrē:
Pamatojoties uz kases ieņēmumu un izdevumu orderiem (norādot kases grāmatā
attiecīgā ordera numuru, maksājuma mērķi un kases operācijas summu) (MK noteikumi
584).
Katram saņemtajam maksājumam latos uzņēmuma kasē jāsagatavo atsevišķu kases
ieņēmumu orderi, savukārt izdodot atlikumu eiro, jāsagatavo izdevumu orderis.
Piemērs:
Jāmaksā 65 eiro (45,68 lati), saņem 50 latus (71,14 eiro), jāizdod 6,14 eiro (71,14 - 65)
(jānoformē gan ieņēmumu, gan izdevumu orderis).

Periods pēc eiro ieviešanas

Sākot ar eiro ieviešanas dienu grāmatvedības reģistru un ierakstu vērtības mērs – eiro
Attaisnojuma dokumenti ar eiro dienu – eiro.

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

– Līdz ar eiro ieviešanu Latvijas Republikā, Latvijas Banka pārtrauks ārvalstu valūtu
oficiālo kursu noteikšanu.
– Ārvalstu valūtas kurss grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai definēts likumā "Par
grāmatvedību« (pieņemts Saeimā 19.09.2013., stājas spēkā 2014. gada 1.janvārī )

• Sākot ar eiro ieviešanas dienu grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas
kurss ir:
• Eiropas Centrālās bankas (tālāk tekstā – ECB) publicētais t.s. eiro atsauces kurss;
• Tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē eiro atsauces kursu jāizmanto pasaules
finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā
tīmekļa vietnē publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret eiro
(Bloomberg, Reuters, Financial Times publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret eiro).

Periods pēc eiro ieviešanas
ECB publicētais eiro atsauces kurss ir pieejams ECB interneta vietnē
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).
ECB nosaka maiņas kursu plkst. 15:15

ECB publicētais eiro atsauces kurss būs pieejams arī Latvijas Bankas interneta vietnē
(http://www.bank.lv/monetara-politika/valutas-kursa-politika/valutas-kursi)
Tām valūtām, kurām ECB nepublicē eiro atsauces kursu, Latvijas Bankas interneta
vietnē – norāde uz pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja
interneta resursu (piem., Financial Times, kurš publicē ārvalstu valūtu kursus attiecībā
pret eiro http://markets.ft.com/research/Markets/Data-Archive

Periods pēc eiro ieviešanas
Ja attaisnojuma dokumentos pēc eiro ieviešanas dienas vērtības mērs ir cita ārvalstu valūta, tajos norādītās
summas iegrāmatošanai pārrēķina eiro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas spēkā
saimnieciskā darījuma dienas sākumā
(Tas nozīmē, ka uzņēmumi neatkarīgi no darījuma veikšanas laika izmantos dienas sākumā publicēto
valūtas kursu, tātad kursu, ko ECB noteikusi iepriekšējā darbdienā pēc plkst. 15:15)
(noteikts likumā «Par grāmatvedību» 5.pants)
Piemērs.
• 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

Periods pēc eiro ieviešanas
Ja saimnieciskā darījuma diena ir darbadiena Latvijā, bet tai nav publicēts grāmatvedībā
izmantojamais ārvalstu valūtas kurss, jo saskaņā ar ārvalstu valūtas kursa avota
publicēšanas kalendāru šī diena ir brīvdiena, izmanto pēdējo pieejamo (piem.,
iepriekšējās dienas) grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.
(publicēšanas kalendārs-katra diena, izņemot sestdienas un svētdienas, kā arī šādas
svētku dienas; Jaungada diena (1.janvāris), Lielā piektdiena, pirmās Lieldienas, Darba
svētki (1.maijs), Ziemassvētki (25.un 26.decembris)

Periods pēc eiro ieviešanas
Katra pārskata gada beigās visas ārvalstu valūtās izteiktās aktīvu un saistību summas, kas
saņemamas vai maksājamas ārvalstu valūtā (tālāk tekstā – monetārie posteņi), pārrēķina eiro
atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā pārskata gada
pēdējās dienas beigās. (noteikts Gada pārskatu likumā 2.pants)
Grozījums pēc būtības, izsakot 2.pantu jaunā redakcijā, kura ne tikai paredz aizstāt latu ar
eiro, bet arī noteikt kārtību, kādā ārvalstu valūtās izteikto bilances posteņu (to sastāvdaļu)
atlikumus pārrēķina uz eiro.
(Gada pārskatu sagatavo latviešu valodā. Gada pārskatā par vērtības mēru lieto eiro un
skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem (eiro).
Ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai
aizņēmumu atlikumus, kā arī citus debitoru vai kreditoru parādu atlikumus, kas maksājami
ārvalstu valūtās, gada pārskatā norāda, tos pārrēķinot eiro atbilstoši grāmatvedībā
izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.)

Piemērs
2014.gada pēdējā darbadienā (saimnieciskā darījuma diena) – 30.12.2014. uzņēmums (kurš
gada pārskatu sagatavo saskaņā ar «Gada pārskatu likumu») pārdevis preces par 1,000 USD,
samaksa nav saņemta. ECB publicētais valūtas kurss 30.12.2014. dienas sākumā ir
1.31 EUR/USD.
Tātad uzņēmums iegrāmato ieņēmumus un bilancē atzīst pircēja debitoru parādu – 1,000 USD /
1.31 = 763.36 EUR (šajā piemērā PVN netiek apskatīts).
ECB publicētais valūtas kurss 31.12.2014. ir 1.32 EUR/USD, tādēļ uzņēmums bilancē pārvērtē
USD izteikto debitoru parādu un iegrāmato izdevumus no valūtas pārvērtēšanas.
Gada pārskatā uzrādāmā debitoru parāda summa – 1,000 USD / 1.32 = 757.58 EUR;
Izdevumi no valūtas pārvērtēšanas – 763.36 EUR - 757.58 EUR

Periods pēc eiro ieviešanas

Grāmatvedības reģistrus kārtojot elektroniski, grāmatvedības datorprogrammā
grāmatvedības informācija
• pirms eiro ieviešanas dienas jānodrošina latos,

• pēc eiro ieviešanas dienas eiro.

Gada pārskatu sagatavošana
Gada pārskati jāsagatavo tās valūtas vienībās, kura valstī ir oficiālajā apgrozībā
pārskata gada beigās.
Pirms eiro ieviešanas dienas – latos
( piemēram, ja pārskata gads noslēdzas 2013.gada 31.decembrī - gada pārskats par
2013.gadu jāsagatavo latos;
.
Ar eiro ieviešanas dienu – tikai eiro
(ja pārskata gads noslēdzas 2014.gada 15.janvārī - gada pārskats jāsagatavo eiro)
Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, kā salīdzināmie rādītāji jāuzrāda iepriekšējo
pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti eiro pēc oficiālā maiņas kursa

Gada pārskatu sagatavošana

Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada
sākumu jāsakrīt ar grāmatvedības reģistros uzrādīto konta atlikumu uz 2014.gada
sākumu
Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada
sākumu tiek pieļautas neatbilstības ar iepriekšējo pārskata gada beigu rādītājiem, kas
pārrēķināti eiro pēc oficiālā maiņas kursa.

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
Gada pārskatu sagatavo latviešu valodā!

Paldies!

