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Kases aparātu pielāgošana

Eiro ieviešanas kārtības likums – 13.panta otrā daļa:

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā preču un pakalpojumu cenu paralēlās 
atspoguļošanas periodā 01.10.2013.-30.06.2014. patērētājam – fiziskajai personai
izsniegtajos norēķina dokumentos, kas apliecina par darījumu saņemto samaksu –
kases čekos un numurētās un VID reģistrētās kvītīs darījuma kopsummu norāda latos 
un eiro.



Kases aparātu pielāgošana

Normatīvie akti un vadlīnijas

Eiro ieviešanas kārtības likums – 13.panta otrā daļa

MK 06.08.2013. noteikumi Nr.483 «Grozījumi MK 02.05.2007. noteikumos Nr.282 
«Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas 
kārtība»»

Vadlīnijas par darbu ar kases aparātiem un kases sistēmām cenu paralēlās 
atspoguļošanas un latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā.



Kases aparātu pielāgošana

Kases čekā uzrādāmā informācija



Kases aparātu pielāgošana

Būtiski!

Eiro ieviešanas kārtības likuma 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 eiro, kā arī var uzrādīt Padomes 
noteikto maiņas kursu latu nomaiņai pret eiro.



Kases aparātu pielāgošana

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

Kases aparāta lietotājs nodrošina, ka reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē, 
nodokļa summas norāda: 
– līdz 2013.gada 31.decembrim – latos;
– no 2014.gada 1.janvāra – tikai eiro.
– eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā 01.01.2014.-14.01.2014.  X pārskatā 
norādīto maiņas naudu, inkasēto naudu, skaidrās naudas atlikumu un nodokļu summas 
pārskata izdrukāšanas brīdī norāda eiro, arī ja saņemti lati.



Kases aparātu pielāgošana

Informācija Z pārskatā cenu paralēlās atspoguļošanas un latu un eiro vienlaicīgas 
apgrozības periodā:
Kases aparāta lietotājs nodrošina, ka:
līdz 2013.gada 31.decembrim:

– 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 eiro (turpina 
summēt klāt iepriekšējai summai, kas bija Ls),

– aprēķinātās un Z pārskatā uzrādītās nodokļu summas uzrāda tikai eiro;
– eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā 01.01.2014.-14.01.2014. Z pārskatā norādīto 

maiņas naudu, inkasēto naudu, skaidrās naudas atlikumu un nodokļu summas pārskata 
izdrukāšanas brīdī norāda eiro, arī ja saņemti lati.



Kases aparātu pielāgošana

Kases aparāta žurnāla aizpildīšana

Žurnāls aizpildāms, pamatojoties uz Z pārskata datiem. Cenu paralēlās atspoguļošanas 
periodā līdz 2013.gada 31.decembrim žurnāla aizpildīšana nemainās. 

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

Eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā 01.01.2014.-14.01.2014. žurnālu papildina 
ar aili vai labo neizmatotās ailes nosaukumu, lai varētu uzrādīt no kases aparāta 
izņemto (inkasēto) naudas summu žurnālā - latus un eiro.

! žurnālu pēc nepieciešamības var papildināt arī ar citām ailēm



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 01.10.2013.-30.06.2014. 
uzrādāmas eiro 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 – eiro un latos.



Kases aparātu pielāgošana

Informācijas uzrādīšana ieņēmumu uzskaites reģistrā:

Latu un eiro vienlaicīgās apgrozības periodā 01.01.2014.-14.01.2014. laikposmā, kamēr 
nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, kases aparāta lietotājs veiktos darījumus 
uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, norādot ieraksta datumu, kārtas numuru, 
darījuma summu - eiro un latos, pievienotās vērtības nodokļa summu un citu lietotājam 
nepieciešamo informāciju.



Kases aparātu pielāgošana

MK 06.08.2013. noteikumi Nr.483 «Grozījumi MK 02.05.2007. noteikumos Nr.282 
«Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu 
lietošanas kārtība»»

Darījumu kopsumma - lati un eiro
Izņēmumi – tirdzniecības automāti un konkrēti KA modeļi
Pēc darījuma partnera pieprasījuma, ja KA nenodrošina prasības

– Ieraksta darījumu kopsummu eiro un latos
– Saņemto naudu latos
– Paraksta 



Kases aparātu pielāgošana

VID reģistrētās biļetes

Biļetes, kuru cena norādīta eiro, VID var reģistrēt un izsniegt darījuma apliecināšanai, 
sākot ar 2014.gada 1.janvāri

Nodokļu maksātāji, kas VID līdz 2013.gada 31.decembrim ir reģistrējuši biļešu numurus, 
biļešu cenu norādot latos, ar 2014.gada 1.janvāri darījumu apliecināšanai izsniedz 
biļetes, kuru cena norādīta eiro

Līdz 2013.gada 31.decembrim VID reģistrētās grāmatiņās brošētās biļetes, kuru cena 
norādīta latos, darījuma apliecināšanai var izsniegt līdz 2014.gada 30.jūnijam, uz 
2014.gada 1.jūliju veic atlikumā esošo grāmatiņās brošēto biļešu inventarizāciju un 
anulē tās. 


