
EIRO IEVIEŠANAS  KĀRTĪBAS LIKUMS
Skaidras naudas 
nomaiņas periodi

Eiro ieviešanas 
izmaksas

Tiesisko instrumentu 
nepārtrauktība

Noapaļošanas 
principi

Lata un eiro vienlaicīgas 
apgrozības periods

Bezskaidra nauda

Nodokļi
Likuma izpildes 
kontrole

Grāmatvedība

Finanšu tirgus 
dalībnieki

Pamatkapitāla 
maiņa

Cenu paralēlā 
atspoguļošana

6 mēnešus - komercbankās.

3 mēnešus - 302 Latvijas Pasta 
pakalpojumu sniegšanas 
vietās.

Mūžīgi - Latvijas Bankā.

Valsts budžeta iestādes - no 
valsts budžeta līdzekļiem.

Pārējie  – no saviem 
līdzekļiem.

Latvijas Pastam skaidras 
naudas nomaiņas izmaksas 
kompensē no valsts budžeta.

Iepriekš slēgtie līgumi nav 
jāpārslēdz.

Summa latos, sākot ar eiro 
ieviešanas dienu, līgumos 
jālasa kā summa eiro, 
piemērojot maiņas kursu.

Eiro valūta līgumos turpinās.

Ja trešā zīme aiz komata ir 0 
līdz 4, 
centa vērtība nemainās.

Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 
līdz 9, centu noapaļo par vienu 
vienību uz augšu.

Publiskajos un normatīvajos 
aktos noapaļošana var tikt 
veikta iedzīvotājiem par labu, 
izņemot sodus.

Periods ir divas nedēļas, sākot 
ar eiro ieviešanas dienu.

Saņemot maksājumu latos, 
atlikumu izdod eiro.

Bankomāti, sākot ar eiro 
ieviešanas dienu, izsniedz tikai 
eiro.

Sabiedriskajā transportā, 
saņemot maksājumu latos, 
atlikumu drīkst izdot latos, bet, 
saņemot eiro, atlikumu jāizdod 
eiro.

Visa bezskaidrā nauda latos 
banku kontos, sākoties eiro 
ieviešanas dienai, tiek 
konvertēta eiro bez maksas.

Ja ir latu un eiro konts, divu 
mēnešu laikā, sākot ar eiro 
ieviešanas dienu, iedzīvotāji 
bankās vienu no kontiem var 
slēgt bez maksas.

Bezskaidrās naudas 
maksājumi, kas līdz eiro 
ieviešanas dienai tika veikti 
latos, sākot ar eiro ieviešanas 
dienu, tiek lietoti eiro.

Preču un pakalpojumu cenu 
paralēlās atspoguļošanas 
obligātais periods sākas trīs 
mēnešus pirms eiro ieviešanas 
dienas un ilgst sešus mēnešus 
pēc.

Kvītīs, kases čekos un rēķinos 
fiziskām personām darījuma 
kopsummu norāda latos un 
eiro.

Pirmajā darba dienā 2014.gadā 
jāveic visu grāmatvedības 
reģistru ierakstu atlikumu un 
katras grāmatvedības vienības 
vērtības konvertāciju no latiem 
uz eiro.

Ierakstus attaisnojuma 
dokumentos, sākot ar eiro 
ieviešanas dienu, vec eiro.

Gada pārskatos un finanšu 
pārskatos par 2014.gadu 
summas norāda eiro.

Visi nodokļu maksājumi tiek 
veikti eiro, sākot ar eiro  
ieviešana dienu.

Lai nodrošinātu nodokļu 
maksāšanu eiro, maksājumus, 
kas līdz eiro ieviešanas dienai ir  
aprēķināti latos, konvertē  eiro.

Nodokļu pārmaksas, nepareizi 
iemaksāto un piedzīto nodokļu 
maksājumu atmaksas par 
periodu, kurā maksāšanas 
līdzeklis bija lats, norādāmas 
latos.

Pamatkapitāla daļu (akciju) 
nominālvērtības maiņu no 
latiem uz eiro veic, saglabājot 
esošo proporcionalitāti starp 
kapitālsabiedrības īpašniekiem.

SIA pamatkapitāla daļu 
nominālvērtību izsaka veselos 
eiro. Akciju sabiedrības akciju 
nominālvērtību izsaka eiro un 
centos.

Kapitālsabiedrības, kuras  
statūtos pamatkapitāla daļas 
(akcijas) nominālvērtība 
izteikta latos, 30 mēnešu laikā, 
sākot ar eiro ieviešanas dienu, 
piesaka Uzņēmumu reģistrā 
statūtu grozījumus, izsakot 
pamatkapitāla daļu (akciju) 
nominālvērtību eiro. Sešus 
mēnešus pirms eiro ieviešanas 
dienas kapitālsabiedrības 
dibinātājiem ir tiesības 
dibināšanas  dokumentos 
pamatkapitāla daļu (akciju) 
nominālvērtību izteikt eiro.

Finanšu instrumentu 
izsniedzēji, ieguldījumu 
sabiedrības, valsts fondēto 
pensiju un ieguldījumu fondu 
pārvaldītāji, privātie pensiju 
fondi veic ar valūtas maiņu 
saistītus grozījumus 
pakalpojumu sniegšanas 
dokumentos  ne vēlāk kā 12 
mēnešus pēc eiro ieviešanas 
dienas.

Latus uz eiro maina pēc 
ES Padomes noteiktā 
(iepriekš – arī Latvijas 

Bankas noteiktais) 
maiņas kursa – 

0.702804 lati par eiro 

(1 lats = 1.42 eiro) 

Atbilstoši kompetencei, likumu 
kontrolē Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija, Latvijas Banka, 
Satiksmes ministrija, 
Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs, Valsts ieņēmumu 
dienests, nodokļu 
administrācija (pašvaldības).

Iedzīvotāji var vērsties ar 
iesniegumu par likuma 
pārkāpumiem minētajās 
iestādēs atbilstoši to 
kompetencei.

Par pārkāpumiem preču un 
pakalpojumu cenu 
atspoguļošanā patērētājs var 
vērsties Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrā.
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