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Latvijas Tirgotāju asociācija ir organizāci-
ja, kur uzņēmēji var griezties pēc atbalsta vai 
padoma. Tā ir kā „aizmugure”, ja nepiecie-
šams kaut ko risināt saistībā ar likumdošanu 
vai kādiem normatīvajiem aktiem. Tas atvieglo 
darbību uzņēmējiem. Varam piedalīties likumu 
izstrādē un esam informēti par nepieciešamo. 
Uzņēmējs viens pats to nevarētu paveikt. Arī in-
formācijas saņemšana tirgotājiem ir kompakta. 
Tiek atsijāts nebūtiskais, un nav jāizlasa vismaz 

pāris desmiti lappušu garš dokuments, lai atrastu to, kas attiecas tieši 
uz viņu uzņēmējdarbību.

Gatis Šķudītis, Latvijas Tirgotāju asociācijas viceprezidents

Darbojoties Latvijas Tirgotāju asociācijā, varu 
pats kā uzņēmējs piedalīties lēmumu pieņemša-
nā, un, ja nepieciešams, arī ieteikt grozījumus li-
kumprojektiem. Tie, kas izstrādā likumus, reizēm 
var nezināt visas nianses uzņēmējdarbībā. Mēs, 
savukārt, varam ieteikt to, ko nepieciešams ko-
riģēt. Visumā likumi jau ir sastādīti pareizi, bieži 
vien ir tikai sīkas nepilnības. Mēs, kā asociācija, 
ar savu darbību palīdzam veidot likumdošanas 
vidi Latvijā. LTA dalībniekiem arī ir iespēja ope-

ratīvi uzzināt jaunāko informāciju, dažādus likuma grozījumus utt., kas 
attiecas uz tirgotājiem. Līdz ar to savlaicīgi varam sagatavoties ne-
pieciešamajām izmaiņām. Ir vēl arī daudzi citi „plusi”, un LTA ir orga-
nizācija, kuras vārds ir pazīstams un uzskatu, ka ir prestiži atrasties tās 
sastāvā. Darbība asociācijā arī spodrina uzņēmēja tēlu un attiecīgi 
norāda – tas ir godprātīgs uzņēmums un tāds, kas attīstās.

Dainis Domiņš, Latvijas Tirgotāju asociācijas padomes loceklis

Jau saņemot rokās šā žurnāla numuru un vēl 
neiedziļinoties tā saturā, noteikti jau pamanījāt, 
ka „Latvijas Tirgotājs” šoreiz ir mazliet savādāks 
nekā ierasts. Arī, lai piekļūtu elektroniskajai ver-
sijai, nav nepieciešams autorizācijas kods. Kopš 
gada sākuma citu ar tirdzniecību saistītu jautā-
jumu starpā tajā informējām arī par dažādiem 
noderīgiem aspektiem saistībā ar eiro valūtas 
ieviešanu no 2014.gada 1. janvāra. Šoreiz viss 
saturs pilnībā veltīts šai tēmai. Pateicoties Finan-

šu ministrijas atbalstam, žurnāls iznāk lielākā metienā, lai tas sasniegtu 
pēc iespējas vairāk nozarē strādājošo.  Piedaloties sabiedrības in-
formēšanas darba grupā, varēja novērtēt, cik daudz darba iegul-
da valsts iestādēs nodarbinātie, lai šis Latvijai nozīmīgais solis – lata 
nomaiņa uz eiro - noritētu pēc iespējas gludāk. Patīkami apzināties, 
ka gan augstākās amatpersonas, gan ierēdņi ieinteresēti strādājuši, 
tiekoties ar uzņēmējiem un rīkojot seminārus, lai saprotami un detali-
zēti skaidrotu visus jautājumus.

Arta Baumane, žurnāla „Latvijas Tirgotājs” redaktore

Jau astoņus gadus 
Latvijas Tirgotāju asoci-
ācija (LTA) strādā eiro 
ieviešanas darba gru-
pā. Gada sākumā, pa-
teicoties Latvijas Bankas 
atbalstam, apmeklē-
jām tirgotājus Pērnavā, 
lai iepazītos ar igauņu 
pieredzi eiro ieviešanā. 

LTA pirmā izvirzīja postulātu par to, ka tirgo-
tājiem jābūt godīgiem eiro ieviesējiem. Šajā 
sakarībā jau februārī izveidojām brīvprātīgās 
uzlīmes „Godīgs eiro ieviesējs tirdzniecībā”. Ta-
gad ir sākusies valsts mēroga kampaņa „Go-
dīgs eiro ieviesējs”.

Līdz eiro ieviešanai vēl ir daudz darāmā. 
Notiek diskusijas ar komercbankām, pēc tirgo-
tāju domām būtu jāizsniedz eiro priekšpiegā-
de, balstoties ne tikai uz uzņēmuma iemaksām 
skaidrā naudā, bet arī uz kredītvēsturi. Ir nežē-
līgi pret tirgotājiem pieprasīt decembra vidū 
izņemt no apgrozības mēneša ieņēmumus. 
Tas ir laiks, kad visi tirgotāji iepērk preču krā-
jumus Ziemassvētku un gadumijas svinībām, 
un darbu sarežģī, ja papildus jāizņem mēneša 
apgrozījums priekšpiegādes nodrošināšanai. 
Otrkārt, komercbankām jāmazina augstie ta-
rifi  par skaidras naudas iemaksu kontos. Pircēji 
sāk iztukšot krājkasītes, un līdz ar to veikalos pa-
lielinās sīknaudas apjoms. Pašreiz bankas par 
pakalpojumu iekasē līdz pat 50 % no summas, 
kas tiek iemaksāta monētās. 

Eiro likuma izstrādes gaitā arī diskutējām, lai 
tiktu mainīts cenu paralēlās atspoguļošanas 
periods. Tas tika samazināts uz trim mēnešiem 
pirms eiro ieviešanas, bet uzskatām, ka ātrās 
aprites precēm tas varētu būtu tikpat garš arī 
pēc eiro ieviešanas, resp. trīs mēnešus. 

Tirgotājiem laikus jādomā par cenu politi-
ku. Iespējams, ka jārīkojas tāpat, kā to dara 
ražotāji, kas visas cenas izkalkulējuši, kādas tās 
būs eiro izteiksmē un jau to ieviesuši no 1.jūnija. 
Manuprāt, no tirgvedības viedokļa pareizi, ka 
cenas jau šobrīd tiek pakārtotas eiro - tā, kā to 
dara H&M veikalu tīkls. Piemēram, jau tagad 
tiek noteikta cena, kas it kā izskatās neparasti: 
latos 14,02, bet pārrēķinot eiro – 19,95. 

Aicinām visus būt pacietīgiem, runāt ar 
pircējiem un saprotami paskaidrot par eiro ie-
viešanas aspektiem. Šis ir valstiski svarīgs solis 
abām pusēm – gan tirgotājiem, gan patērē-
tājiem.

Henriks Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju 
asociācijas prezidents
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Kas jāzina tirgotājiem
Eiro banknotes un monētas – kādas tās izskatās, naudas drošība, 
pretviltošanas elementi banknotēs un interesanti fakti par naudu. 
Par to lasāms Latvijas Bankas sagatavotajā rakstā. Svarīgi, lai pilnīgu 
informāciju par jauno naudu saņemtu gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, 
arī profesionāļi, kuriem darbs ar naudu ir ikdiena. 

Priekšpiegāde. Uzņēmumiem, kas darbojas tirdzniecībā un pa-
kalpojumu sniegšanā, jau sākot no pirmās 2014. gada dienas būs 
nepieciešami eiro valūtas krājumi. Eiro priekšpiegāde ir iespēja uz-
ņēmumiem saņemt eiro skaidrā naudā laikā no 2013. gada 10. līdz 
31.decembrim. 

EKA. Euro ieviešanas kārtības likums, kas nosaka un regulē vispārīgos 
eiro ieviešanas principus, tajā skaitā arī nosacījumus kases aparā-
tiem, kases sistēmām, specializētām ierīcēm vai iekārtām, kurās at-
bilstoši Latvijas likumdošanai ir jāreģistrē saņemtā samaksa par pre-
cēm un pakalpojumiem.

Godīgs eiro ieviesējs. Lai nodrošinātu cenu stabilitāti precēm un 
pakalpojumiem pārejas procesā uz eiro, iniciatīvai „Godīgs eiro ie-
viesējs” ir aicināts brīvprātīgi pievienoties ikviens Latvijā strādājošs uz-
ņēmējs. Iniciatīvas pamatprincipi apkopoti „Godīga eiro ieviesēja” 
Memorandā.

PTAC informē par to, kas jāzina tirgotājiem par cenu paralēlo atspo-
guļošanu. Preču un pakalpojumu cenas jāpārrēķina saskaņā ar Ei-
ropas Savienības Padomes noteikto ofi ciālo maiņas kursu EUR 1 = LS 
0,702804, strikti ievērojot matemātiskos principus. 

Rūpējoties par drošību. Iekšlietu ministrija informē par drošības pa-
sākumiem, kas palīdzēs nekļūt par krāpnieku upuri. Sagatavotajā 
informācijā lasiet par to, no kā jāuzmanās tirdzniecības vietu darbi-
niekiem, kā arī citus padomus drošības jomā.

Padomi. Uzņēmēji un valsts iestāžu darbinieki tiek aktīvi izglītoti par 
eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem. Pareiza izpratne un pieeja 
atvieglos gaidāmo pasākumu veikšanu.

Par darba līgumiem. Euro ieviešanas kārtības likums paredz, ka eiro 
ieviešana neietekmē līgumu un citu tiesisko instrumentu nepārtrauk-
tību. Tiesisko instrumentu nepārtrauktības nodrošināšanai tiek piemē-
rota Padomes 1997.gada 17.jūnija regula (EK) Nr.1103/97. 

Pamatkapitāls. Kapitālsabiedrības pamatkapitāla apmērs un pa-
matkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtība ir kapitālsabiedrības sta-
tūtos norādāmā ziņa: būs nepieciešams pārrēķins eiro.

Grāmatvedības darbam. Pārejas procesā no latiem uz eiro jānodro-
šina grāmatvedības uzskaites nepārtrauktība un vērtību konvertāci-
jas procesa izsekojamība tā, lai gūtu skaidru un patiesu priekšstatu 
par jebkuru veikto pārrēķinu.

Nodokļi. Pat netīša kļūdīšanās, aprēķinot maksājamo nodokli vai vei-
cot maksājumu, var radīt arī materiālus zaudējumus, jo šādos ga-
dījumos tiek piemērotas soda sankcijas. Izvairīties no tā palīdz laba 
nodokļu sistēmas pārzināšana un izpratne.

Akcīzes nodoklis cigaretēm. Grozījumi likumā „Par akcīzes nodok-
li” sagatavoti saistībā ar eiro ieviešanu. Tajos paredzēti arī pārejas 
noteikumi attiecībā uz cigaretēm, kas marķētas ar akcīzes nodokļa 
markām, ņemot vērā īpašus nosacījumus to apritē.

Sabiedriskais transports. Atbilstīgi prasībām cenu paralēlās atspogu-
ļošanas periodā no 01.10.2013. līdz 30.06.2014., arī sabiedriskā trans-
portā noteiktās cenas tiks pārrēķinātas pēc ofi ciālā kursa un atspo-
guļotas pasažieriem pieejamā un saprotamā veidā. 

Taksometru pārvadājumi. Atkarībā no to skaitītāju konstrukcijas, ka-
ses čekā reģistrēto darījumu kopsumma par braucienu tiek norādīta 
vienlaikus gan latos, gan eiro vai arī veikts papildu ierakstu čekā.

Latu nomaiņa uz 
eiro ir process, kuru Lat-
vija piedzīvo pirmo un 
vienīgo reizi. Tāpēc tas ir 
arī projekts, kurā varam 
gūt unikālu pieredzi, un 
kopā radīt jaunus labās 
prakses piemērus. Kā 
vienu no tādiem varu 
minēt sadarbību starp 

publisko un privāto sektoru praktisko vadlīniju 
izstrādē, radot teorētiski un praktiski sabalan-
sētu instrumentu ikdienas darbamuzņēmē-
jiem un pašvaldību iestāžu darbiniekiem visā 
Latvijā. Par līdzdalību vadlīniju izstrādēlielu 
paldies saku uzņēmēju nevalstisko organizā-
ciju pārstāvjiem!

2013. gada 1. oktobris un 2014. gada 
1. janvāris ir datumi, kuri kalendārā ir īpaši, 
jo kalpo kā veicamo darbu atskaites punkti. 
Jau ar 1. oktobri uzņēmumiem jābūt gata-
viem norādīt preču cenas abās valūtās, kā 
arī kases aparātiem un kases sistēmām jābūt 
pielāgotām darbam divās valūtās. Savukārt 
sākot ar 2014. gada 1. janvāri, mēs pārejam 
uz eiro ne tikai makos, bet arī grāmatvedī-
bā, nodokļu jomā, kā arī informācijas sis-
tēmās. Tirdzniecības nozarei ir īpaši svarīgi 
plānot eiro priekšpiegādi, jo bieži vien tieši 
veikali būs vietas, kur iedzīvotāji dosies iztē-
rēt savus latus, atlikumā saņemot eiro.

Gatavošanās valūtas maiņai valstī ir in-
tensīvs darbs ne vien uzņēmējiem, bet arī 
publiskajam sektoram.  Aktīvais darbs gan 
Eiro projekta vadības komitejā, gan darba 
grupās, gan katrā uzņēmumā un iestādē 
dod pārliecību, ka darbs būs labi padarīts 
un izaicinājums pārliecinoši pievarēts. Es 
ticu, ka eiro ir vērtīgs ilgtermiņa rīks kā attīs-
tīt un pilnveidot uzņēmējdarbību, un līdz ar 
to audzēt peļņu un kopējo labklājību. Aiz-
vadīto gadu darbā kopā esam nopelnījuši 
vietu eirozonā līdzās  pasaules attīstītākajām 
un pirktspējīgākajām ekonomikām. Un turp-
māk būsim eiro ikdienas daļa, kas norāda uz 
valsts konkurētspēju, stabilitāti un attīstību. 
Eiro uzlabo Latvijas investīciju vidi un dod 
papildu stimulu tautsaimniecības attīstībai, 
kas arī pozitīvi atsauksies uz iekšējā patēriņa 
pieaugumu. Turpmāk veikt tirdzniecību ar 
tādām valstīm, kā Vācija, Igaunija, Somija, 
Nīderlande, Francija būs vienkāršāk un izde-
vīgāk nekā līdz šim. Eiro ne tikai ļaus ietau-
pīt uz valūtas konvertācijas un transakciju 
komisijas maksu samazināšanās rēķina, bet 
arī sniegs pieeju un sadarbības iespējas ar 
jauniem tirgiem.

Sanita Bajāre, Finanšu ministrijas valsts sekretāre, 
Eiro projekta vadības komitejas priekšsēdētāja
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 Eiro un naudas drošība 
Jauno eirozonas dalībvalstu (arī 

Igaunijas) pieredze liecina, ka pēc 
eiro ieviešanas situācija ar naudas vil-
tošanu būtiski nemainās. Konstatēto 
viltojumu skaits pieaug nenozīmīgi, un 
tas nekādā veidā nenodara būtisku 
kaitējumu ekonomikai. Arī Latvijā nav 
gaidāma situācijas pasliktināšanās 
pēc eiro ieviešanas. 

Pieredze rāda, ka pārsvarā tiek vil-
totas eiro banknotes (kamēr lata ga-
dījumā pārsvarā sastopami monētu, 
nevis banknošu viltojumi). Kopš 2002. 
gada Latvijā konstatētas 915 viltotas 
eiro banknotes un neviena monēta. 
Galvenokārt tiek viltotas visvairāk iz-
mantotās – 20 un 50 eiro – banknotes, 
turklāt 20 eiro banknošu viltojumi bie-

žāk sastopami Dienvideiropā, bet 50 
eiro banknošu viltojumi – Centrāleiro-
pā. 

Eiro monētu gadījumā faktiski nav 
jāsatraucas par viltojumiem – tie ir 
sastopami ļoti reti. 2012. gadā no 
apgrozības izņemts 184 000 viltotu eiro 
monētu (salīdzinājumam - apgrozībā 
ir vairāk nekā 100 miljardi īstu eiro 
monētu; 2012. gadā atklāto viltoto 
eiro banknošu skaits bija 531 000). 

Kādas eiro banknotes ir 
apgrozībā un kā tās izskatās? 

Apgrozībā ir septiņu nominālvērtī-
bu eiro banknotes – 5, 10, 20, 50, 100, 
200 un 500 eiro, un uz tām attēloti da-
žādu Eiropas vēstures periodu arhitek-
tūras stili. 

Pretviltošanas elementi eiro 
banknotēs 

Visās eiro banknotēs iestrādāti da-
žādi pretviltošanas elementi. Jebkuru 
eiro banknoti var viegli pārbaudīt, to 
aptaustot, apskatot un pagrozot. Lat-
vijas iedzīvotājiem, kuri labi pazīst lata 
banknotes un to drošības pazīmes, 
neradīsies grūtības ar eiro. 

Īpašu iespiedtehnoloģiju rezultātā 
banknotes ir viegli atpazīt ar tausti. 

eiro banknotes 

Tuvojas 2014.  gada 1.  janvāris, kad Latvija ieviesīs 
eiro, un ļoti būtiski, lai pilnīgu informāciju par jauno 
naudu saņemtu gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, tostarp 
profesionāļi, kuriem darbs ar naudu ir ikdiena. 
Visām eirozonas valstīm ir vienādas eiro banknotes. 
Tās var raksturot ar formulu „7+1” – septiņas pirmās 
sērijas eiro banknotes un pirmā otrās (Eiropas) sēri-
jas banknote, kura tika laista klajā šā gada pavasarī. 
Katrai no 17 eirozonas valstīm vienā (Eiropas) pusē  ir 
vienādas, bet otrā (nacionālajā) pusē - atšķirīgas eiro 
monētas. Turklāt katrai eirozonas valstij ir iespējas 
izlaist speciālas – kolekciju un piemiņas – monētas. 

un monētas

 Andris Tauriņš, Latvijas Bankas Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 
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Daļa elementu izgatavoti ar dobspie-
di, un ar roku var sajust biezo krāsvielas 
slāni: 

Aplūkojot banknoti pret gaismu, 
redzama daudztoņu ūdenszīme. 
Caurejošā gaismā redzama aizsarg-
josla ar mikrotekstu (sīkiem burtiem sa-
lasāms teksts „EURO” un nomināla ci-
paru apzīmējums). Caurejošā gaismā 
caurskates attēls veido vienu veselu: 

Grozot banknoti, aversā redzams 
mainīgs hologrammas attēls, bet re-
versā – zeltīta josla (5–20 eiro bankno-
tēm): 

Tāpat par banknotes drošību rūpē-
jas ar papildu elementiem, ko parasti 
vairāk iepazīst profesionālie naudas 
lietotāji – kasieri, veikalnieki u.c. (ultra-
violeto staru gaismā redzamās pazī-
mes, infrasarkano staru gaismā redza-
mās pazīmes u.c.). 
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Otrās sērijas eiro banknotes 
Tāpat kā citas valūtas, eiro turpina 

attīstīties. Pilnveidojot naudas drošību, 
šā gada 2. maijā apgrozībā tika lais-
ta pirmā otrās – Eiropas – sērijas 5 eiro 
banknote. 

Eiropas sērijas banknošu dizaina 
pamatā ir laikmetu un stilu motīvi, kas 
izmantoti pirmās sērijas banknotēs. To-

mēr jauno banknošu izskats ir vizuāli 
nedaudz mainīts, lai piešķirtu tām jau-
nu izskatu un iestrādātu vairākus jau-
nus un pilnveidotus pretviltošanas ele-
mentus, kas ļauj arī viegli atšķirt abu 
sēriju banknotes.

Jaunā 5 eiro banknote izskatās 
šādi: 

Pirmā izlaiduma 5 eiro banknotes joprojām būs apgrozībā kopā ar jaunajām 
banknotēm, bet pamazām tiks izņemtas no apgrozības. Pakāpeniski tiks ievies-
tas arī citu nominālu otrās sērijas eiro banknotes. 

Interesanti fakti par eiro 
banknotēm 

Eiropas Centrālajā bankā ir apko-
poti vairāki interesanti fakti. Kā pie-
mērs tiek izmantota 5 eiro banknote. 

Aprēķināts, ka 5 eiro banknotes vi-
dēji „dzīvo” 13 mēnešus – tas līdzinās 
mārītes mūža ilgumam. Apgrozībā ir 
900 tonnu 5 eiro banknošu, kas sver 
tikpat, cik divas piekrautas „Airbus 
A380” lidmašīnas (tā ir lielākā pa-

sažieru lidmašīna pasaulē). Ja visas 
2012. gadā izgatavotās 5 eiro bank-
notes noliktu rindā citu aiz citas, varē-
tu aizsniegt Mēnesi; savukārt, ja šādi 
izkārtotu visas 2012. gadā apgrozībā 
esošās 5 eiro banknotes, Zeme tiktu 
apjozta 4,6 reizes. 

Un šādi izskatās eiro banknošu dzī-
ves cikls: 

Eiro monētas 

Eiropas Centrālās bankas ilustrācija 
(www.jaunas-euro-banknotes.eu) 

Apgrozībā ir laistas astoņu dažādu 
nominālu eiro un centu monētas – 
1 un 2 eiro un 1, 2, 5, 10, 20 un 50 centi. 
Tātad nomināli ir tādi paši kā lata un 
santīmu monētām. 

Eiro un centu monētu kopīgajā 
pusē vienā no trim dažādiem vei-
diem attēlotas ES kartes aprises, ko 
ieskauj 12 ES simbolizējošas zvaigznes. 
Eiro monētu kopīgās puses dizainu 
izstrādāja beļģu mākslinieks Luks Luikss. 

Eiro monētām ir paaugstinātas 
drošības mašīnlasāmi elementi. 1 un 
2 eiro monētu izgatavošanā izman-
totas sarežģītas bimetāla un kārtai-
nas struktūras tehnoloģijas. 10, 20 un 
50 centu monētu materiāls ir unikāls 
sakausējums (ziemeļu zelts), ko grū-
ti izkausēt un kas tiek izmantots tikai 
monētu izgatavošanai. Vēl viena 
1 un 2 eiro monētu drošības pazīme – 
monētu centrs ir viegli magnētisks, bet 
ārējais riņķis – nav. 

Uzraksts uz 2 eiro jostas un unikālā 
metāla sakausējuma pielietojums 10, 
20 un 50 centu monētās padara tās 
grūti viltojamas. 

Latvijas eiro monētas 
Latvijas eiro monētas rotās tautai 

būtiski simboli – uz 1 un 2 eiro monē-
tām tautumeitas portrets no sudraba 
pieclatnieka, uz 10, 20 un 50 centu 
monētām – Latvijas Republikas lielais 
valsts ģerbonis, uz 1, 2 un 5 centu mo-
nētām – Latvijas Republikas mazais 
valsts ģerbonis. Un tās izskatīsies šādi: 

Eiro monētas bez robežām 
Visas eiro monētas ir derīgas visās 

eirozonas valstīs. Tātad arī Latvijā, kad 
šeit ieviesīs eiro, varēs norēķināties un 
cilvēku makos nonāks dažādas eiro 
monētas. Savukārt Latvijas eiro mo-
nētas nonāks apritē citās ES valstīs un 
vēstīs par Latviju. 

Uz citām valstīm ļaudis parasti iz-
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ved nelielu daudzumu skaidras nau-
das atlikumu monētās to svara dēļ. 
Tādējādi katrā valstī apgrozībā vairu-
mā gadījumu cirkulē šajā valstī izlais-
tās eiro monētas. 

Eiro monētas var izmantot tirdznie-
cības automātos visā eirozonā neat-
karīgi no tā, kur tās izlaistas. 

Padomāts par vājredzīgiem 
cilvēkiem 

Eiro banknošu un monētu dizainā ir 
padomāts par vājredzīgajiem un ne-
redzīgajiem cilvēkiem. 

Dažādu nominālu eiro banknotēm 
ir nedaudz atšķirīgs izmērs, turklāt daži 
banknošu dizaina elementi veidoti 
reljefā iespiedumā, izmantojot īpašas 
iespiedtehnoloģijas (dobspiedi). Vāj-
redzīgajiem cilvēkiem palīdzēs arī tas, 
ka katrai banknotei ir viena noteicošā 
krāsa un katras banknotes nomināl-
vērtības uzraksts ir iespiests lieliem ci-
pariem. 

Eiro monētām ir atšķirīgs izmērs, 
svars (jo smagāka monēta, jo tā vēr-
tīgāka), materiāls, krāsa un biezums 
(jo biezāka monēta, jo tā vērtīgāka). 
Dažādu nominālvērtību monētām 
ir atšķirīgas jostas. 2 eiro monētai uz 
smalki rievotas jostas iekaltas rakstzī-
mes, 1 eiro monētas jostai ir pārtraukts 
rievojums (trīs iedaļas – ar rievojumu, 
trīs iedaļas – gludas), 50 un 10 centu 
monētas jostu klāj smalki ierobi, 20 
centu monētas jostai ir septiņi iespie-
dumi („spāņu zieda” forma), 5 un 1 
centa monētas josta ir gluda, 2 centu 
monētas josta ir gluda un ar gropi: 

Kur meklēt informāciju par eiro 
banknotēm un monētām? 

Sīkāka informācija par eiro pieeja-
ma Eiropas Centrālās bankas interne-
ta vietnē „www.jaunas-euro-bankno-
tes.eu” un Latvijas Bankas mājaslapā 
„www.bank.lv”. Tuvojoties eiro ievie-
šanai, iedzīvotāji saņems drukātu un 
cita veida informāciju par eiro nau-
daszīmēm un to pretviltošanas pazī-
mēm. 

No Latvijas Republikas 

naudas vēstures

Par latvju jaunavas etalonu un 
savu modeli grafi ķis Rihards Zariņš izvē-
lējās savas spiestuves korektori Zelmu 
Braueri (1900–1977), kurai toreiz bija 
29 gadi. Viņa bija diplomēta fi loloģe, 
jauna, skaista sieviete, vērīga, gudra 
un ļoti godīga. Rihards Zariņš augstu 
vērtēja savu darbinieci un izvēlējās 
viņu par modeli ļoti daudziem saviem 
grafi kas darbiem. Zelmas Braueres at-
tēls ir arī uz divām grafi ķa veidotajām 
latu banknotēm, arī Riharda Zariņa 
un Ludolfa Liberta izdotajos „Latvju 
Rakstos” viņa fi gurē kā modele tautas 
tērpā.

Zelma Brauere spiestuvē nostrādā-
ja 43 gadus – bija teicama darbinie-
ce, zināja septiņas valodas, strādāja 
rūpīgi un atbildīgi dažādu valdošo 

režīmu laikos. Pēc aiziešanas pensijā 
dzīvoja Āgenskalnā (iesvētīta Mārtiņa 
baznīcā) kopā ar māsu un palika ne-
precējusies. Viņa apdāvāja tuviniekus 
ar pieclatu sudraba monētām, taču 
necieta, ja šo monētu sauca par „Mil-
du”, tādos brīžos Zelma Brauere esot 
pieklususi sarunās vai piecēlusies no 
viesību galda.

Mūžībā aizgājusi 77 gadu vecum ā, 
viņas atdusas vieta ir Lāčupes kapos. 
Zelmu Braueri apbedīja tautas tērpā -  
tādā, kāds redzams uz monētas.

Avots: Jāņa Stradiņa uzruna Lat-
vijas Bankas un lata iedibināšanas 90 
gadu jubilejas svinībās 2012. gada 1. 
novembrī, http://www.bank.lv/par-
latvijas-banku/sudraba-pieclatnieka-
tresa-atdzimsana

Finanšu ministrija 1929. gada februārī pieņēma 
lēmumu, lai uz Londonas naudas kaltuvē Royal Mint 
pasūtāmās sudraba piecu latu monētas būtu Latvijas 
Republiku un brīvību simbolizējoša „jaunavas galva”. 

(Teksta turpinājums – elektroniskajā 
žurnālā tirgotājs.lv)
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Eiro priekšpiegāde ir iespēja uzņē-
mumiem saņemt eiro skaidrā naudā 
laikā no 2013. gada 10. decembra līdz 
31.decembrim. Tomēr jāņem vērā, ka 
šo naudu drīkst lietot tikai pēc ofi ciā-
lās eiro ieviešanas, t.i. no 2014. gada 
1.janvāra.

Bankas piedāvā organizēt īpaši 
ērtu priekšpiegādi, piesakoties uz-
ņēmumiem laikus, lai eiro ar piegā-
di saņemtu decembra otrajā pusē. 
Gadījumā, ja priekšpiegāde netiks 
pasūtīta un uzņēmumi vēlēsies vien-
kārši paši aiziet uz bankas fi liāli 2013. 
gada decembra nogalē vai 2014. 
gada janvāra sākumā, tad jārēķinās 
gan ar daudz lielākām rindām fi liālēs 
(pašreizējie aprēķini rāda, ka vidēji 
varētu nākties gaidīt vairākas stun-
das), gan ar fi ziski smagu monētu 
komplektu pārnēsāšanu (viens stan-
darta eiro monētu komplekts 200 eiro 
vērtībā sver 3,5 kg), kā arī jādomā par 
drošības aspektiem, pārvietojoties 
ar skaidro naudu. Atsevišķās bankās 
decembrī vispār nepiedāvās saņemt 
eiro monētas. 

Desmit soļi ērtai eiro 
priekšpiegādei

Uzņēmējiem ir jāievēro vairāki vis-
pārējie principi un soļi, lai nodrošinātu 
veiksmīgu eiro priekšpiegādi:

1) iepriekš jāapzina pirmajās 2014. 
gada dienās nepieciešamais eiro 
daudzums skaidrā naudā gan bank-
notēs, gan monētās uzņēmumam ko-
pumā un katrā tirdzniecības vietā at-
sevišķi. Ieteicams, lai tas būtu skaidrās 
naudas apjoms, kas parasti nepiecie-
šams septiņām dienām. Apspriediet 
ar savu banku, kā aprēķināt iespēja-
mo pieprasījumu pēc banknotēm un 
monētām;

2)jāapzina objekts (objekti), uz kuru 
būs nepieciešama naudas piegāde;

3) jāsazinās ar savu banku, lai no-
skaidrotu visus priekšpiegādes notei-
kumus, termiņus un iespējas, kā arī no-
slēgtu priekšpiegādes līgumu;

4) jāņem vērā, ka pieteikšanās pe-
riods priekšpiegādei ir ierobežots un 
katrai bankai individuāls, tādēļ viss jā-
dara savlaicīgi;

5) jāizlemj, vai nepieciešami inka-
sācijas pakalpojumi, jānoslēdz līgums 

par to izmantošanu (jādomā arī par 
latu savākšanu janvārī, jāņem vērā, 
ka varētu sakrāties liels monētu dau-
dzums);

6) bankas kontā jānodrošina attie-
cīgais naudas daudzums latos, ko vē-
laties pasūtīt eiro priekšpiegādē;

7) priekšpiegādē piegādātie eiro 
jāglabā un jāuzskaita uzņēmuma ār-
pusbilancē atsevišķi no citām eiro 
naudas zīmēm (atbildīgās institūcijas ir 
tiesīgas veikt pārbaudi), kā arī jārūpē-
jas par naudas fi zisko drošību; 

8) eiro priekšpiegāde uzņēmu-
miem sāksies no 10. decembra;

9) priekšpiegādē saņemtos eiro 
drīkstēs sākt lietot tikai no 2014. gada 
1. janvāra;

10) lai samazinātu pieprasījumu 
pēc izdodamās skaidrās naudas, 
klientus var mudināt vai nu maksāt 
precīzu summu, vai izmantot kredīt-
kartes un debetkartes. Tirgotājiem, 
kas nepiedāvā norēķināšanās iespēju 
ar maksājumu karti, ieteicams piedā-
vāt klientiem šādu iespēju. Jautājiet 
savā bankā par termināla uzstādīša-
nas iespējām.

KAS IR 

PRIEKŠPIEGĀDE?
SKAIDRĀS NAUDAS EIRO PRIEKŠPIEGĀDE UZŅĒMUMIEM – 
LAIKUS JAUTĀ SAVAI BANKAI!

Latvijā uzreiz pēc eiro ieviešanas, jau 2014. gada 1. janvārī, kā 
ofi ciāls maksāšanas līdzeklis būs jāizmanto eiro. Tas nozīmē, 
ka tādēļ uzņēmumiem, kas darbojas tirdzniecībā un pakalpo-
jumu sniegšanā, jau sākot no pirmās jaunā gada dienas būs 
nepieciešami eiro valūtas krājumi. Pirmās divas nedēļas – no 
1.janvāra līdz 14.janvārim – veikaliem, pakalpojumu sniedzē-
jiem un citiem uzņēmumiem, kas ikdienā strādā ar skaidru 
naudu, vajadzēs apkalpot klientus divās valūtās – pieņemt gan 
latus, gan eiro, bet atlikumu izdodot tikai eiro. Tāpēc uzņēmu-
mu kasēs jābūt pietiekamā daudzumā eiro. Šo iespēju bankas 
piedāvā nodrošināt ar eiro priekšpiegādi. 

(Teksta turpinājums – elektroniskajā žurnālā tirgotājs.lv)
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Galvenais partneris – banka 
Uzņēmumiem galvenais eiro 

priekšpiegādes partneris ir banka, 
tādēļ pirmais un galvenais, kas būtu 
jādara – jāsazinās ar savu klientu me-
nedžeri vai jebkuru citu bankas dar-
binieku, piemēram, pa telefonu vai 
e-pastu. Tāpat ļoti daudz noderīgas 
informācijas var gūt banku mājasla-
pās – būtu ieteicams ar to rūpīgi ie-
pazīties.

Bankas ir noteikušas dažādus eiro 
priekšpiegādes nosacījumus, kas atšķi-
ras ar pieteikšanās laikiem un atseviš-
ķām niansēm, piemēram, atsevišķas 
bankas ir sagatavojušas vairāku veidu 
monētu un/vai banknošu komplektus 
uzņēmējiem papildu Latvijas Bankas 
piedāvātajiem eiro priekšpiegādes 

monētu komplektiem 200 eiro vērtībā. 
Tāpat vairākas bankas piedāvā uzņē-
mējiem ērtības labad arī inkasācijas 
pakalpojumu, noformējot to vienlai-
kus ar priekšpiegādes pieteikumu. Tā-
dēļ vēlreiz aicinām laikus vērsties savā 
bankā un uzzināt visu par priekšpiegā-
di un tai pieteikties.

Daudz papildu informācijas ir ban-
ku mājaslapās, pieteikumus iespējams 
aizpildīt arī elektroniskā veidā un inter-
netbankās, tā attālināti saņemot ban-
kas pakalpojumu, speciāli nedodoties 
uz fi liāli!

Vienkāršotā priekšpiegāde
Mazajiem un vidējiem uzņēmu-

miem, kur darbinieku skaits ir mazāks 
par 10 un gada apgrozījums vai bi-

lances aktīvu apjoms nepārsniedz 
2 miljonus eiro, paredzēta arī vienkār-
šotā priekšpiegāde. Tajā būs iespē-
jams saņemt ne vairāk kā 10 tūkstošus 
eiro. Arī šiem uzņēmumiem ir jāaizpil-
da eiro priekšpiegādes pieteikums 
banku noteiktajos termiņos. Aizpildot 
tipveida veidlapu, nepieciešamās 
naudas daudzumu uzņēmumam pa-
šam vajadzēs saņemt savā bankas fi -
liālē, sākot no 2013. gada 27. decem-
bra. Tomēr jārēķinās, ka tas ir neilgi 
pirms jaunā gada, un tāpēc fi liālēs ir 
sagaidāmas rindas. Iesakām uzņēmu-
miem racionāli apdomāt savu vaja-
dzību pēc eiro priekšpiegādes, un, ja 
tā ir aktuāla, izvēlēties risinājumus, kas 
garantē ērtu un plānojamu naudas 
saņemšanu.

Eiro ieviešanas posmi

Specializēta informācija lielāko banku mājas lapās par eiro priekšpiegādi un kontakti

• banka Citadele: t. 67107303, e-pasts: priekspiegade@citadele.lv,
 http://www.citadele.lv/lv/business/euro-introduction/pre-order/ (pieteikšanās priekšpiegādei līdz 21.10.2013.)

• DNB banka: t. 1880, e-pasts: eiro@dnb.lv, 
 http://www.dnb.lv/lv/par-mums/papildininformacija-uznemejiem (informatīvā anketa jāaizpilda līdz 31.08.2013., 
 līgums jānoslēdz līdz 31.10.2013.)

• Nordea banka: t. 67096096, e-pasts: info@nordea.lv, 
 http://www.nordea.lv/eiro (pieteikšanās priekšpiegādei līdz 11.10.20313.)

• NORVIK BANKA: t. 67041100, e-pasts: welcome@norvik.lv,  
 http://www.norvik.lv/lv/bank/eur/eur_piegade/ (pieteikšanās līdz 31.10.2013.)

• SEB banka: t. 8777, e-pasts: info@seb.lv, 
 http://eiro.seb.lv/lv/uznemejiem (pieteikšanās priekšpiegādei līdz 01.11.2013.)

• Swedbank: t. 67444444, e-pasts: info@swedbank.lv, 
 http://www.swedbank.lv/eiro_ieviesana/ka_sagatavoties_ertakai_parejai_uz_eiro_juridiskam-personam/#
 priekspiegade, kā arī eiro sadaļa Swedbank Uzņēmumu tīklā www.businessnetwork.lv (pieteikšanās priekšpiegādei 
 līdz 21.10.2013.)

Mājas lapā www.eiro.lv ir pieejamas arī skaidrās naudas priekšpiegādes vadlīnijas 
http://eiro.lv/faili/struktura/7F4A09416945001373724970.pdf. Ar vadlīniju piemērošanu saistītos jautājumus var sūtīt 

uz e-pastu: info@bank.lv vai zvanot uz tālruni 6702 2300 vai eiro informatīvo bezmaksas tālruni 80003000.

Paralēlas cenu atspoguļošanas periods (cenas LVL un EUR)
Vienlaicīgās apgrozības periods – samaksa skaidrā naudā par precēm 
un pakalpojumiem jāpieņem gan LVL, gan EUR. Atlikums jāizsniedz EUR
Skaidrās naudas maiņa komercbankās (LVL pret EUR – pēc ofi ciāla 
kursa un bez maksas

Skaidrās naudas maiņa Latvijas Bankā (LVL pret EUR) bez laika irobe-
žojumiem
Trīs mēnešus 302 pasta nodaļās varēs veikt naudas maiņu bez ierobe-
žojumiem un papildu komisijas.
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Situācija ar kases aparātiem eiro 
ieviešanas procesā varētu šķist vien-
kārša, ja kases aparātos drīkstētu re-
ģistrēt tikai darījumu summas – līdz 
eiro ieviešanas dienai latos, bet pēc 
tās – eiro. Tomēr Euro ieviešanas kār-
tības likums nosaka vienu ļoti būtisku 
un konkrētu regulējumu kases aparā-
tiem – preču un pakalpojumu cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodā, 
kas ilgs trīs mēnešus pirms eiro ievieša-
nas dienas un vēl sešus mēnešus pēc 
tās, darījuma kopsumma kases čekos, 
kas izsniedzami patērētājiem – fi ziska-
jām personām, ir jānorāda gan latos, 
gan eiro.2 Tas ir noteikts tādēl, lai eiro 
ieviešana būtu pēc iespējas vairāk sa-
protama un vieglāk uztverama visiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kas ir pieraduši 

saprast darījumu vērtību un norēķinā-
ties par tiem latos. Līdz ar to tas ir ie-
guvums patērētājiem, jo arī pēc pre-
ču vai pakalpojumu apmaksas kases 
čekā varēs salīdzināt darījumu vērtību, 
kas izteikta jaunā valūtā, salīdzinot ar 
iepriekšējo.

Tāpēc visiem saimnieciskās darbī-
bas veicējiem, kuri lieto kases aparā-
tus, ir laicīgi jāpārliecinās par to lietoto 
kases aparātu tehniskajām iespējām 
nodrošināt kases čekā darījuma kop-
summas norādīšanu latos un eiro, lai 
izpildītu Euro ieviešanas kārtības liku-
ma prasību. Neskaidrību gadījumā ir 

jāvēršas pie kases aparātu ap-
kalpojošajiem dienestiem, kas var 
novērtēt kases aparātu tehniskās ie-

spējas, palīdzēt ar kases aparāta ie-
statījumu uzstādīšanu, sākoties cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodam, 
kā arī sniegt padomu, kā rīkoties, ja 
kases aparāts nav piemērots tādas 
funkcijas veikšanai.

Lai palīdzētu un sniegtu atbalstu 
Latvijas nodokļu maksātājiem Euro 
ieviešanas kārtības likuma prasību iz-
pildē, Valsts ieņēmumu dienests jau 
tagad ir veicis virkni pasākumu un tur-
pina atbalstu eiro ieviešanai Latvijā. 
Kases aparātu lietotājiem ļoti būtisks 
pasākums ir kases aparātu novērtē-
jums. Tāpēc, pamatojoties uz kases 
aparātu apkalpojošo dienestu sniegto 
informāciju, ir izvērtēta Latvijā lietoto 
kases aparātu tehniskā atbilstība divu 

EKA

Māris Muižnieks, VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības 
metodikas daļas galvenais speciālists

2013.gada 9.jūlijā ir ofi ciāli apstiprināta Latvijas 
uzņemšana eiro zonā, kas paredz, ka, sākot ar 2014.
gada 1.janvāri,skaidras, bezskaidras un elektronis-
kās naudas norēķinos Latvijas Republikā par liku-
mīgu maksāšanas līdzekli kļūs eiro, aizstājot pašreiz 
spēkā esošo nacionālo valūtu – latu. Euro ieviešanas 
kārtības likums nosaka un regulē vispārīgos eiro 
ieviešanas principus, tajā skaitā arī nosacījumus ka-
ses aparātiem, kases sistēmām, specializētām ierī-
cēm vai iekārtām (turpmāk – kases aparāts), kurās 
atbilstoši Latvijas likumdošanai ir jāreģistrē saņem-
tā samaksa par precēm un pakalpojumiem.1 Līdz ar to 
eiro ieviešana vistiešākajā mērā skars arī pilnīgi visus 
kases aparātu lietotājus Latvijā.
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valūtu atspoguļošanai kases čekā un 
secināts, ka diemžēl ne visiem kases 
aparātiem ir šādas tehniskās iespējas. 
Grūtības, pirmkārt, sagādā tas, ka Lat-
vijā lielākoties tiek lietoti tehnoloģiski 
ļoti novecojuši kases aparāti, kas ra-
žoti pat pirms divdesmit gadiem. Šā-
diem kases aparātiem ir ļoti ierobežo-
tas tehniskās iespējas, kā arī bieži vien 
pats kases aparātu ražotājs jau dau-
dzus gadus nesniedz nekādu atbalstu 
to uzturēšanā un izmaiņu veikšanā.

Izvērtējot kases aparātu tehniskās 
iespējas, 

ir izveidots izņēmumu saraksts ar 
tiem kases aparātu modeļiem, kam 
paralēlās preču un pakalpojumu 
cenu atspoguļošanas periodā nebūs 
jānodrošina darījuma kopsummas 
norādīšana latos un eiro. 

Izņēmumu saraksts ir iekļauts notei-
kumos par nodokļu un citu maksāju-
mu reģistrēšanas elektronisko ierīču 
un iekārtu lietošanas kārtību un ap-
stiprināts Ministru kabinetā.3 Tomēr pat 
visiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri 
lieto kases aparātus, kas ir iekļauti ie-
priekš minētajā izņēmumu sarakstā, ir 

jāpārliecinās par to, lai kases če-
kos, kā arī kases aparātu izdrukātajās 
atskaitēs, sākot ar 2014.gada 1.janvā-
ri netiktu uzrādīts latu apzīmējums, 

piemēram, Ls vai LVL. Ja kases 
aparātos ir iestrādāta šāda valsts va-
lūtas norādīšana, tad tā ir vai nu jā-
noņem, atstājot tikai summas, vai arī 
jānodrošina, lai pēc eiro ieviešanas 
dienas tiktu norādīta attiecīgā valsts 
valūta – eiro, nevis lati.

Ļoti būtiski, lai tie kases aparātu 
lietotāji, kuru aparāti ir izņēmumu sa-
rakstā, cenu paralēlās atspoguļoša-
nas periodā ar roku ierakstītu un ar 
parakstu apliecinātu kases čekā da-
rījuma kopsummu otrā valūtā (līdz šī 
gada beigām – eiro, pēc tam – latos), 
ja to pieprasa darījuma partneris – fi -
ziska persona.

Ņemot vērā to, ka kases čekā ir 
jānorāda saņemtās naudas summa, 

svarīgi ir ievērot to, ka latu un eiro 
vienlaicīgas apgrozības periodā (di-
vas nedēļas no 2014.gada 1.janvāra) 
tā var būt gan latos, gan eiro. Tāpēc 
visiem kases aparātiem, arī tiem, kuri 
nav iekļauti izņēmumu sarakstā, ir at-
ļauts nenorādīt kases čekā saņemto 
summu latos un eiro, ja kases aparāta 
konstrukcija to nevar nodrošināt. To-
mēr pēc darījuma partnera pieprasī-
juma tā ir obligāti jāieraksta ar roku un 
jāapliecina ar parakstu.

Valsts ieņēmumu dienests ir izstrā-
dājis arī „Vadlīnijas par darbu ar kases 
aparātiem un kases sistēmām cenu 
paralēlās atspoguļošanas un latu un 
eiro vienlaicīgas apgrozības periodā”. 
Tās ir pieejamas gan Valsts ieņēmu-
mu dienesta mājas lapas sadaļā „Eiro 
ieviešana Latvijā”, gan arī www.eiro.
lv mājas lapā. Vadlīniju izstrādes mēr-
ķis ir saprotami un uzskatāmi skaidrot 
Euro ieviešanas kārtības likuma no-
teikto regulējumu attiecībā uz kases 
aparātiem, to tehniskajām prasībām 
un samaksu apliecinošiem dokumen-
tiem cenu paralēlās atspoguļošanas 
un latu un eiro vienlaicīgas apgrozī-
bas periodā. Šajās vadlīnijās aprak-
stīti pamatprincipi par darbu ar kases 
aparātiem, kā arī sniegti ilustratīvi pie-
mēri kases čekiem, kvītīm un pat kases 
aparātu žurnālam.

Visiem kases aparātu lietotājiem – 
gan tiem, kuru modeļiem ir atļauts ne-
norādīt darījuma kopsummu divās va-
lūtās, gan tiem, kuriem nav izņēmuma 
statusa – ir 

jāņem vērā tas, ka 2014.gada 
1.janvārī, kad par valsts valūtu kļūs 
eiro, nedrīkstēs izmantot kases apa-
rātus norēķiniem ar eiro, kamēr nebūs 
izdrukāts kases aparāta dienas jeb Z 
pārskats un kases aparāta žurnālā fi k-
sēta Z pārskatā uzrādītā visu iepriek-
šējo darījumu kopsumma latos. 

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri pie 
kases aparātā uzkrātās un kases apa-
rāta žurnālā ierakstītās darījumu kop-
summas latos būs jāpieskaita summas 
eiro. Šis nosacījums ir jāievēro arī tiem 
kases aparātu lietotājiem, kas strādā 

diennakts režīmā, piemēram, restorā-
niem. Tāpēc šādā gadījumā ir atļauts 
pabeigt darījumu, kas ir uzsākts latos 
2013.gada 31.decembrī un turpinās 
2014.gada 1.janvārī, un, tikai pēc tā 
noslēgšanas, fi ksēt darījumu kopsum-
mas latos un pāriet uz norēķiniem ar 
eiro.

Valsts ieņēmumu dienests iesaka 
laikus ieplānot visas nepieciešamās 
darbības ar kases aparātiem, kas 
nepieciešamas, lai eiro ieviešana no-
ritētu veiksmīgi un bez problēmām. 
Neskaidrību gadījumā vēlams sazinā-
ties ar kases aparātu apkalpojoša-
jiem dienestiem vai Valsts ieņēmumu 
dienestu, kā arī sekot līdzi aktuālajai 
informācijai par eiro ieviešanu Latvijā 
www.eiro.lv mājas lapā.

Restorānu nakts 
31.decembris/1.janvāris

• Vieni tirgos ielūgumus pirms pa-
sākuma ar opciju „viss iekļauts”, un 
lietas kas būs kā „ekstra” pasūtījums, 
aprēķinās pēc jaunā gada, kad pa-
sākums ies uz noslēguma fāzi un nofor-
mēs čeku eiro valūtā.

• Citi aizvērs dienu kasēs laika pos-
mā no 23:30-23:50 un operatīvi izpildīs 
instrukcijas, ko kases aparātu apkal-
potāji ir snieguši, lai pēc iespējas ātrāk 
atvērtu sistēmas no jauna ar jauno 
bāzes valūtu eiro. Šajā gadījumā būs 
brīdis, kad kases nedarbosies. Pare-
dzam, ka tas varētu būt laika posms 
no 30 min līdz 1,5 stundai – atkarībā no 
kases sistēmu skaita. Klienti, kas veiks 
pasūtījumus šajā laikā tiks fi ksēti uz pa-
pīra formā izveidotām kvītīm, vēlāk 
ievadot attiecīgos pasūtījumus no jau-
na atvērtā sistēmā un veicot norēķi-
nus caur kases sistēmu jau eiro valūtā.   

EKA

1 Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu 
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 10.pielikums
2 Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrajā daļa
3 Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu 
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”
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GODĪGA EIRO 

IEVIEŠANA IR 

UZŅĒMĒJU ATBILDĪBA
Gatavojoties eiro ieviešanai, šā gada vasarā asto-
ņas uzņēmēju organizācijas – Latvijas Tirgotāju 
asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija, 
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, Latvijas 
Komercbanku asociācija, Latvijas Lauksaimniecī-
bas kooperatīvu asociācija, Latvijas Līzinga devē-
ju asociācija, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija 
un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
sadarbībā ar valdību izveidoja uzņēmēju inicia-
tīvu „Godīgs eiro ieviesējs”, lai veicinātu godīgu 
un visai sabiedrībai saprotamu pārejas procesu 
uz jauno valūtu. Uzņēmējiem un valdībai konsek-
venti iedzīvinot šo mērķi, Latvijas sabiedrība tiks 
aizsargāta pret nepamatotu cenu celšanos eiro ie-
viešanas procesā. Lai nodrošinātu cenu stabilitāti 
precēm un pakalpojumiem pārejas procesā uz eiro, 
iniciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs” ir aicināts brīv-
prātīgi pievienoties ikviens Latvijā strādājošs uz-
ņēmējs.

Iniciatīvas pamatprincipi apkopoti „Godīga eiro 
ieviesēja” Memorandā. Tie paredz, ka uzņēmums no 
pievienošanās brīža iniciatīvai apņemas:

1. neizmantot eiro ieviešanu preču un pakalpoju-
mu cenu celšanai; 

2. visām precēm un pakalpojumiem norādīt 
skaidras un nepārprotamas cenas latos un eiro cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013. gada 1. 
oktobra līdz 2014. gada 30.jūnijam;

3. nodrošināt godīgu cenu pārrēķinu no latiem 
uz eiro, ievērojot ofi ciālo valūtas maiņas kursu 

1 EUR = 0.702804 LVL un cenu matemātiskas noapa-
ļošanas principus, kā arī ar cenu pārrēķinu un norā-
dīšanu saistītos likumdošanas aktus;

4. iespēju robežās veicināt savu sadarbības part-
neru, piegādātāju un klientu pievienošanos inicia-
tīvai, pēc iespējas skaidrojot memoranda mērķi un 
principus eiro ieviešanas periodā; 

5. informēt un apmācīt darbiniekus par jautāju-
miem, kas saistīti ar eiro ieviešanu, nodrošinot viņu 
spēju savas kompetences ietvaros izskaidrot klien-
tiem cenu norādīšanas principus.

MEMORANDS

memorands

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes 
loceklis Salvis Roga.

No kreisās: SIA Sakret direktors Andris 
Vanags,  Finanšu ministrs Andris Vilks un 
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes 
loceklis Salvis Roga.
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Kāpēc tieši šie principi?
Uzņēmējiem ir būtiski pārvarēt vēl-

mi izmantot eiro ieviešanu preču un 
pakalpojumu cenu celšanai, cerot, 
ka neviens to nepamanīs. Latvija ir 
uzaicināta iestāties eiro zonā, sagla-
bājot līdz šim noteikto ofi ciālo valūtas 
maiņas kursu 1 EUR = 0,702804 LVL, un 
uzņēmumi, kas pievienosies memo-
randam, apņemas to ievērot visos 
cenu pārrēķinos. Protams, mēs zinām, 
ka preces un pakalpojuma cenu no-
saka dažādi faktori, taču nav pieļau-
jama prakse, kad, piemēram, precei, 
kas maksā 8 latus tiek noteikta cena 
12 EUR. Tāpat svarīgi, lai tiktu ievēroti 
arī cenu matemātiskās noapaļoša-
nas principi: ja reiz maizes klaips latos 
ir maksājis 50 santīmu, tad, pārrēķinot 
cenu eiro, tam jāmaksā 71 eiro cents, 
nevis 75 vai 80. 

Iedzīvotājiem pierašanu pie jaunās 
valūtas atvieglos arī abās valūtās no-
rādītās cenas. Likums nosaka, ka cenu 
paralēlās atspoguļošanas periods būs 
no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. 
jūnijam. Uzņēmumi, kas pievienosies 
iniciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs”, ap-
ņemas ievērot arī šīs prasības. Tas ļaus 
ne tikai ātrāk pierast pie jaunajām 
cenām, bet arī pašiem pircējiem un 
uzraugošajām institūcijām sekot līdzi 
iespējamām cenu izmaiņām.

Svarīgi ir arī savlaicīgi sagatavot 
uzņēmumu darbiniekus – pārdevējus, 
kasierus, klientu konsultantus ne tikai 
tehniskam darbam ar jauno valūtu, 
bet arī apmācīt darbiniekus par jau-
tājumiem, kas saistīti ar eiro ieviešanu. 
Memorandam pievienojušies uzņē-
mumi pievērsīs uzmanību darbinieku 
apmācībai, lai viņi savas atbildības ie-
tvaros spētu izskaidrot klientiem cenu 
norādīšanas principus. Valsts no savas 
puses regulāri nodrošina mācību semi-
nārus par grāmatvedības, kases apa-
rātu pielāgošanas, cenu norādīšanas 
un nodokļu jautājumiem Latvijas re-
ģionos un Rīgā. Lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi – godīgu un visiem saprotamu 
valūtas nomaiņas procesu, svarīga 
būs uzņēmēju savstarpējā sadarbība. 
Tieši kopīgā izpratne par uzņēmējdar-
bības vides atbildību nodrošinās efek-
tīvu eiro ieviešanu. 

Kooperatīvās sabiedrības „Mūs-
māju dārzeņi” vadītāja Edīte Strazdi-
ņa, komentējot pievienošanos inicia-
tīvai, uzsver: „Iniciatīva „Godīgs eiro 
ieviesējs” ir jāuzskata par vispārēju uz-

ņēmēju kustību, kas varētu veidot go-
dīgu biznesa stratēģiju jebkurā jomā, 
ne tikai eiro ieviešanā. Mums ir jāmāk 
strādāt ar godīgu attieksmi pret mūsu 
pircējiem – klientiem, pret vidi un arī 
pret naudas apriti. Uzņēmēji var rēķi-
nāties ar to, ka jaunās valūtas ievieša-
na atvieglos gan importa darījumus, 
gan izmaksas par valūtas konvertāci-
ju, un tādēļ izmaksas ieviešanas brīdī 
ir jāuzņemas pašiem, savukārt preču 
cenas ir atkarīgas tikai no ražošanas 
izmaksām, nevis no valūtas maiņas.”

Savukārt SIA „Anitra” vadītājs Gun-
tis Lācis uzsver: „Pieteicāmies tāpēc, 
ka gribam klientiem parādīt to, ka 
mums nav plānu paaugstināt preču 
cenas uz latu un eiro maiņas rēķina. 
Man personiski šķiet, ka tā ir tāda uz-
pūsta informācija, ka visi uzņēmēji 
tagad nu tik mānīsies un iedzīvosies. 
Nav pamata pārspīlētajiem stāstiem, 
cik nabadziņiem – mazajiem uzņē-
mumiem būs grūti un dārgi samainīt 
veikalā visas cenu zīmes. Sāciet to da-
rīt jau šobrīd, pamazām, pa vienam 
plauktam vai stendam!”

Godīgums – uzņēmuma 
reputācija

Visi uzņēmumi, kas pievienojas ini-
ciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs”, saņem 
iespēju savās tirdzniecības un pakal-
pojumu sniegšanas vietās izvietot iz-
veidotu atpazīšanas zīmi, kas dod ie-
spēju klientiem ērtāk atpazīt iniciatīvas 
dalībniekus. Līdz septembra sākumam 
iniciatīvai pievienojušies vairāk kā 450 
uzņēmumi ar vairāk kā 5000 tirdznie-
cības un pakalpojumu sniegšanas vie-
tām visā valstī – gan lielās tirdzniecī-
bas ķēdes, gan nelieli pārtikas veikali 
reģionos, degvielas uzpildes stacijas 
un aptiekas, komunālo pakalpojumu 
sniedzēji un ēdināšanas nozares uzņē-
mumi, ražotāji un fi nanšu iestādes.

Apliecinot godīgu un atbildīgu 
uzņēmējdarbības praksi un pievie-
nojoties iniciatīvai, uzņēmums iegūst 
arī papildu instrumentu savas konku-
rētspējas veicināšanai un reputāci-
jas veidošanai. Minēsim tikai dažas 
iespējas, kā pievienošanos iniciatīvai 
izmantot komunikācijā ar klientiem. 
Ja veikals saņemto iniciatīvas dalīb-
nieka uzlīmi izvieto klientiem redzamā 
vietā, veikala pircēji zina – te viņi var 
būt droši par godīgu cenu pārrēķinu. 
Informāciju par pievienošanos iniciatī-
vai uzņēmumi jau tagad izvieto savās 

mājas lapās, kopā ar fotogrāfi jām no 
uzlīmes izvietošanas pasākuma pub-
licē savos sociālajos tīklos un preses 
paziņojumu veidā izsūta žurnālistiem, 
bet pašu iniciatīvas logotipu drukā arī 
uz klientiem nosūtāmiem rēķiniem un 
citiem dokumentiem.

Cenu pareiza pārrēķina un atspo-
guļošanas principus valstī eiro ievie-
šanas procesā uzraudzīs Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrs un Kon-
kurences padome, kas apkopos un 
analizēs arī iedzīvotāju novērojumus 
un iespējamās sūdzības. Līdz ar to arī 
jebkuram iedzīvotājam ir iespēja kļūt 
par Memoranda principu uzraugu, un 
prātīgi uzņēmēji neriskēs ar gadiem 
veidotu reputāciju īslaicīgas papild-
peļņas vārdā. 

Kā pievienoties iniciatīvai?
Uzņēmējam, kas iepazinies ar 

iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” 
Memorandu un piekrīt tajā pausta-
jiem principiem, ir vairākas iespējas, 
kā kļūt par iniciatīvas dalībnieku. Re-
ģistrēšanās iespējama mājas lapā 
www.godigs.lv sadarbībā ar Lursoft, 
autentifi cējoties ar uzņēmuma pa-
raksttiesīgās amatpersonas e-paraks-
tu vai interneta bankas datiem. Tāpat 
mājas lapā iespējams lejupielādēt 
pieteikšanās anketu, aizpildīt to un 
nosūtīt iniciatīvas koordinatoriem uz 
e-pastu: godigseiroieviesejs@lead.lv 
vai nogādāt uz Ekonomikas ministrijas 
Klientu centru. Anketas un iniciatīvas 
uzlīmes iespējams saņemt arī Latvijas 
Tirgotāju asociācijas, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas un Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
centrālajos birojos un reģionālajās 
pārstāvniecībās.

Iniciatīvai aicināti pievienoties gan 
juridiskas personas, gan arī privātper-
sonas, kas VID reģistrējušās kā saim-
nieciskās darbības veicēji. 

Iniciatīvu „Godīgs eiro ieviesējs” 
koordinē LR Ekonomikas ministrija un 
sabiedrisko attiecību un komunikāci-
jas vadības konsultāciju uzņēmums 
“LEAD. Korporatīvā komunikācija”, to 
atbalsta “Latvijas Pasts” un “Lursoft”. 
Iniciatīvas Memoranda juridiskais 
konsultants – zvērināts advokāts Jā-
nis Jurkāns (zvērinātu advokātu birojs 
„O.Cers un J.Jurkāns”). Papildu infor-
māciju varat saņemt, apmeklējot mā-
jas lapu www.godigs.lv. 

memorands

Ekonomikas ministrijas 
sagatavota informācija
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Grāmatvedības reģistru ierakstu 
atlikumi veidojas no veiktajiem grā-
matvedības ierakstiem (grāmatoju-
miem). Grāmatvedības reģistra ierak-
sta atlikums EIKL 15. panta izpratnē ir 
grāmatvedības konta atlikums. Rēķini, 
pamatlīdzekļi šī panta izpratnē ir grā-
matvedības uzskaites vienības. Tātad 
grāmatvedības uzskaites vienības 
vērtība ir grāmatvedībā katra atse-
višķi uzskaitītā objekta (vienības) uz-
skaites vērtība latos līdz santīmam un 
summa eiro līdz eiro centam. Un tas 
ir katra debitora vai kreditora parāda 
atlikums, katra pamatlīdzekļu vai krā-
jumu uzskaites vienība grāmatvedī-
bas kontu analītiskajā uzskaitē.

Jāatzīmē, ka EIKL normas neprasa 
konvertāciju veikt tieši eiro ieviešanas 
dienā, bet pirmajā darba dienā 2014.
gadā jāveic katra grāmatvedības 
reģistru konta atlikuma un katras grā-
matvedības uzskaites vienības vērtī-
bas konvertācija uz stāvokli eiro ievie-
šanas dienas sākumā.

Lai pārrēķinātu katru grāmatvedī-

bas uzskaites vienības vērtību latos uz 
eiro, ir jāvadās pēc EIKL noteiktajiem 
noapaļošanas principiem un naudas 
summas jānoapaļo pēc ierastajiem 
matemātiskajiem principiem.

Ņemot vērā to, ka Ofi ciālais mai-
ņas kurss – EUR 1= LVL 0,702804, tad 
naudas summas latos jādala ar 
0,702804.

Pārejas procesā no latiem uz eiro 
jānodrošina grāmatvedības uzskaites 
nepārtrauktība un vērtību konvertāci-
jas procesa izsekojamība tā, lai gūtu 
skaidru un patiesu priekšstatu par jeb-
kuru veikto pārrēķinu.

Ja latu konvertācijas uz eiro rezul-
tātā veidojas starpība starp grāmat-
vedības konta atlikuma kopsummu un 
to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites 
vienībām), starpības iekļauj peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā attiecīgi kā ieņē-
mumus vai izmaksas eiro ieviešanas 
pārskata gadā t.i., 2014. gadā.

Piemērs. 
Kreditora konta atlikums uz 

31.12.2013. – 2501.20 Ls

Kreditora konta veidojošās sastāv-
daļas: 

Kreditors A - 500.50 (gadījumos ja 
kreditors sastāv no vairākām atseviš-
ķām uzskaites vienībām, piemēram, 
A1.,100  A2., 400,50 tad konvertē katru 
uzskaitīto vērtību) 

Kreditors B - 900.45
Kreditors C -1100.25

01.01.2014. kreditora konta vērtību 
latos pārrēķina uz ekvivalentu euro 
pēc ofi ciālā maiņas kursa 0.702804 
(aprēķinu veic, dalot summu latos ar 
ofi ciālo maiņas kursu) un EIKL noteik-
tajiem noapaļošanas principiem:

Kreditora konta atlikuma kopsum-
ma:

2501.20 : 0.702804=3558.89EUR
Kreditora konta veidojošās sastāv-

daļas:
A 500.50:0.702804=712.15 EUR  
(A1 100:0,702804=142,29 EUR;
A400,50:0,702804=569,86)
B 900.45:0.702804=1281.22 EUR
C 1100.25:0.702804=1565.51 EUR

GRĀMATVEDĪBAS 

DARBAM
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumā 
(turpmāk – EIKL) 15.pantā noteikto grāmatve-
dības reģistros eiro ieviešanas dienā jāpārrēķina 
katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums 
un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtī-
ba latos uz ekvivalentu eiro. 

grāmatvedība

Arta Priede, Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas 
departamenta nodaļas vadītājas vietniece, Grāmatvedības darba grupas vadītāja

(Teksta turpinājums – elektroniskajā žurnālā tirgotājs.lv)
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 Tātad visu kreditora uzskaites vie-
nību kopējā summa ir 3558.88 EUR, 

Kā redzams piemērā rodas star-
pība starp Kreditora konta atlikuma 
kopsummu un to veidojošām sastāv-
daļām

kreditora uzskaites vienību kopējā 
summa ir tā, kas jāņem par pamatu 
jaunajam Kreditora konta atlikumam 
uz 01.01.2014. – 3558.88 EUR

Savukārt 0.01 EUR tiek iekļauts 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā 
ieņēmumi eiro ieviešanas pārskata 
gadā – 2014.gadā.

D Kreditori 0.01 EUR
K Ieņēmumi 0.01 EUR

Cenu  paralēlās 
atspoguļošanas periods

Cenu paralēlās atspoguļoša-
nas periodā trīs mēnešus pirms eiro 
ieviešanas dienas, t.i., sākot no 2013.
gada 1.oktobra līdz 2014.gada  
1.janvārim attaisnojuma dokumentos 
jāturpina par vērtības mēru lietot la-
tus, kā arī grāmatvedības reģistros un 
ierakstos par vērtības mēru lieto tikai 
latus.

Savukārt cenu paralēlās atspogu-
ļošanas periodā – sešus mēnešus pēc 
eiro ieviešanas dienas t.i., līdz 2014.
gada 30. jūnijam, attaisnojuma do-
kumentos par vērtības mēru lieto eiro, 
grāmatvedības reģistros un ierakstos 
par vērtības mēru lieto eiro.

Tātad cenu paralēlās atspoguļo-
šanas periodā, piemēram, ja SIA „A” 
sagatavo attaisnojuma dokumentu 
citam uzņēmumam, piemēram, SIA 
„B”, tad var nenorādīt darījuma kop-
summu latos un eiro.

Uzmanība jāpievērš, ja uzņēmums 
sagatavo attaisnojuma dokumenta 
veidu – norēķina dokumentu gala pa-
tērētājam – fi ziskajai personai. Piemē-
ram, izsniedzot rēķinu iedzīvotājiem 
par komunālajiem maksājumiem, par 
mobilo sakaru pakalpojumiem – darī-
jumu kopsummu norāda latos un eiro.

EIKL 13.panta otrā daļa, noteic 
pienākumu, ka preču un pakalpoju-
mu cenu paralēlās atspoguļošanas 
periodā t.i., trīs mēnešus pirms eiro 
ieviešanas dienas un sešus mēnešus 
pēc eiro ieviešanas dienas sagatavo-
jot attaisnojuma dokumenta veidu – 

norēķina dokumentu (rēķinu) fi ziska-
jai personai, kas neveic saimniecisko 
darbību, par darījumiem ar precēm 
vai pakalpojumiem saimnieciskā da-
rījuma kopsummu norāda latos un 
eiro, veicot konvertāciju saskaņā ar 
EIKL 6.pantu.

Šāds nosacījums ir spēkā no 2013.
gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jū-
nijam.

Piemēram, no 2013.gada 1.oktob-
ra līdz 2013.gada 31.decembrim rēķi-
nos fi ziskām personām, kas nav saim-
nieciskās darbības veicēji, darījuma 
kopsummu jāatspoguļo divās valūtās 
šādi:

Latu un eiro vienlaicīgas apgrozī-
bas periods – 2 nedēļas, t.i., no 2014.
gada 1.janvāra līdz 2014.gada 14.jan-
vārim – laika posms, kurā skaidras 
naudas norēķinos vienlaicīgi lieto 
latus un eiro, bet, ja samaksu saņem 
latos, atlikumu izdod eiro.

Prasības kases grāmatām
Saskaņā ar paredzamajiem grozī-

jumiem Ministru kabineta 2003.gada 
21.oktobra noteikumos Nr.584 „Kases 
operācijas uzskaites noteikumi” ja 
uzņēmumam, latu un eiro vienlaicīgas 
apgrozības periodā vai latu skaidras 
naudas nomaiņas periodā pret eiro 
(vai pēc tam) ir kases operācijas vai 
skaidrās naudas atlikumi latos, tad 
uzņēmumam jāiekārto atsevišķu ka-
ses grāmatu kases operācijām latos, 
ja kases grāmata sagatavota papīra 
reģistra veidā, savukārt ja kases grā-
matu kārto elektroniski, tad  kases 
operācijas, kā arī skaidrās naudas at-
likumus uzņēmuma kasē reģistrē pēc 
valūtu veidiem vienā kases grāmatā, 
uzskaitot atsevišķi kases operācijas la-
tos. 

No 2014.gada 1.janvāra grāmat-
vedības reģistros un ierakstos vērtības 
mērs ir eiro. Attaisnojuma dokumentos 
vērtības mērs no eiro ieviešanas die-
nas ir eiro.

Kas jāzina grāmatvedim par 
valūtas kursu noteikšanu un 
piemērošanu pēc eiro 
ieviešanas dienas

Līdz ar eiro ieviešanu Latvijā, Lat-
vijas Banka pārtrauks ārvalstu valūtu 
ofi ciālo kursu noteikšanu.

Ārvalstu valūtas kurss grāmatvedī-
bas uzskaites nodrošināšanai tiks defi -
nēts likumā „Par grāmatvedību”

Sākot ar eiro ieviešanas dienu grā-
matvedībā izmantojamais ārvalstu 
valūtas kurss būs šāds:

– Eiropas Centrālās bankas (tālāk 
tekstā – ECB) publicētais t.s. eiro at-
sauces kurss; 

– tām ārvalstu valūtām, kurām 
ECB nepublicē eiro atsauces kursu – 
pasaules fi nanšu tirgus atzīta fi nanšu 
informācijas sniedzēja periodiskajā iz-
devumā vai tā interneta resursā pub-
licētais valūtas tirgus kurss attiecībā 
pret eiro (piemēram, fi nanšu informā-
cijas sniedzēju – Bloomberg, Reuters, 
Financial Times publicētie ārvalstu va-
lūtu kursi attiecībā pret eiro).

Jāatzīmē, ka uzņēmumiem, kuriem 
gada pārskatu ir atļauts sagatavot at-
bilstoši Starptautisko fi nanšu pārskatu 
standartu prasībām (SFPS) ir atļauts 
izdarīt izvēli (atkāpties no obligātās 
prasības izmantot ECB publicēto eiro 
atsauces kursu) un varēs izmantot arī   

grāmatvedība
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citu valūtas tirgus kursu avotu. Izman-
totais valūtas tirgus kursu avots būs 
jānosaka uzņēmuma grāmatvedības 
politikā.

Eiro atsauces kursi tiek noteikti, 
pamatojoties uz ECB sistēmas un citu 
centrālo banku saskaņošanas pro-
cedūru, kas notiek katru darbadienu 
plkst. 15.15 (pēc Latvijas laika) un at-
spoguļo valūtas tirgus situāciju attiecī-
gajā brīdī.

ECB publicētais eiro atsauces 
kurss ir pieejams ECB interneta vietnē 
http://www.ecbint/stats/exchange/
eurofxref/html/index.en.html.

ECB publicētais eiro atsauces kurss 
būs pieejams arī Latvijas Bankas inter-
neta vietnē. (http://www.bank.lv/mo-
netara-politika/valutas-kursa-politika/
valutas-kursi 

Taču attiecībā uz tām valūtām, 
kurām ECB nepublicē eiro atsauces 
kursu, Latvijas Bankas interneta viet-
nē būs atrodama norāde uz pasaules 
fi nanšu tirgus atzīta fi nanšu informāci-
jas sniedzēja interneta resursu (piem., 
Financial Times, kas publicē ārvalstu 
valūtu kursus attiecībā pret eiro http://
markets.ft.com/research/Markets/
Data-Archive; sk. pārskatu Currencies 
/ FT Guide to World Currencies).

Sākot no 2014. gada 1.janvāra, 
ja attaisnojuma dokumentā vērtī-
bas mērs būs ārvalstu valūta, tajā 
norādītās summas naudas izteiksmē 
ierakstiem grāmatvedības reģistros 
jāpārrēķina eiro pēc grāmatvedībā 
izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, 
kas ir spēkā saimnieciskā darījuma 
dienas sākumā. (būs noteikts likumā 
„Par grāmatvedību” ) 

Tas nozīmē, ka uzņēmumi neatkarī-
gi no darījuma veikšanas laika izman-
to dienas sākumā publicēto valūtas 
kursu, tātad kursu ko ECB publicējusi, 
noteikusi iepriekšējā darbdienā pēc 
plkst. 15:15

Piemērs. 
Uzņēmums (kurš gada pārskatu 

sagatavo saskaņā ar „Gada pārska-
tu likumu”, nevis SFPS) saņēmis pakal-
pojumu no ārvalstu komersanta par 
1,000 USD (saimnieciskā darījuma die-
na – 20.01.2014.) 

20.01.2014. dienas sākumā, kamēr 
nav noteikti 20.01.2014. valūtas kursi, 
ECB publicējusi 19.01.2014. valūtas 
kursu – 1.31 EUR/USD.

Līdz ar to uzņēmums darījuma sum-
mu pārrēķinās eiro un iegrāmatos, iz-
mantojot valūtas kursu 1.31 EUR/USD 
(1,000 USD / 1.31 = 763.36 EUR).

 Plkst. 15.15 ECB publicē 20.01.2014. 
valūtas kursu, piemēram, 1.32 EUR/
USD, tomēr pat, ja darījuma grāma-
tošanas brīdī ir publicēts 20.01.2014. 
valūtas kurss, uzņēmums neatkarīgi no 
darījuma veikšanas laika un grāmato-
šanas laika izmantos dienas sākumā 
publicēto valūtas kursu, t.i. 1.31 EUR/
USD.

 Jāpievērš uzmanība uz to, ja, pie-
mēram, aprakstītais darījums būtu 
veikts Baltkrievijas rubļos (BYR), kura 
kursu ECB nepublicē, tad  uzņēmums 
izmantotu, piemēram, Financial Ti-
mes publicēto 19.01.2014. BYR kursu 
(piem., 11 139.10 EUR/BYR).

Svarīgākais sagatavojot Gada 
pārskatu.

Katra pārskata gada beigās vi-
sas ārvalstu valūtās izteiktās aktīvu un 
saistību summas, kas saņemamas vai 
maksājamas ārvalstu valūtā pārrēķina 
eiro atbilstoši grāmatvedībā izmanto-
jamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir 
spēkā pārskata gada pēdējās dienas 
beigās.

Piemērs. 
2014. gada pēdējā darbadie-

nā (saimnieciskā darījuma diena) – 
30.12.2014. uzņēmums (kas gada 
pārskatu sagatavo saskaņā ar „Gada 
pārskatu likumu”, nevis SFPS) pārdevis 
preces par 1,000 USD, bet samaksa 
nav saņemta. 

ECB publicētais valūtas kurss 
30.12.2014. dienas sākumā ir 1.31 EUR/
USD.

 uzņēmums iegrāmato ieņēmumus 
un bilancē atzīst pircēja debitoru pa-
rādu – 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 uz-
ņēmums bilancē pārvērtē USD izteikto 
debitoru parādu un iegrāmato izde-
vumus no valūtas pārvērtēšanas.

 Gada pārskatā uzrādāmā debito-
ru parāda summa – 1,000 USD / 1.32 = 
757.58 EUR;

 izdevumi no valūtas pārvērtē-
šanas – 763.36 EUR - 757.58 EUR = 
5.78 EUR.

Uzņēmums, kas izmanto citu valū-
tas kursu avotu atbilstoši SFPS, pārska-
ta gada beigās visas ārvalstu valūtās 
izteiktās monetāro posteņu summas 
pārrēķina eiro atbilstoši ārvalstu valū-
tas kursam pret eiro, kas ir spēkā pār-
skata gada pēdējās dienas beigās un 
norādīts komercsabiedrības izvēlētajā 
valūtas kursu avotā.

Gada pārskati jāsagatavo tās va-
lūtas vienībās, kura valstī ir ofi ciālajā 
apgrozībā pārskata gada beigās. 

Tas nozīmē, ka gada pārskatos par 
pārskata gadu, kas beidzas pirms eiro 
ieviešanas dienas, ietvertās summas 
jānorāda latos. Tātad, piemēram, ja 
pārskata gads noslēdzas 2013.gada 
31.decembrī, gada pārskats par 2013.
gadu jāsagatavo latos. Gada pārska-
tos par pārskata gadu, kas beidzas 
eiro ieviešanas dienā vai pēc tās, ie-
tvertās summas jānorāda eiro.  

Ja pārskata gads noslēdzas, pie-
mēram, 2014.gada 10.janvārī - gada 
pārskats jāsagatavo eiro. Šādos ga-
dījumos pārrēķins būs jāveic uz 2014.
gada 1.janvāri – eiro ieviešanas die-
nā, attiecīgi katra grāmatvedības 
reģistra atlikumus un katras grāmat-
vedības uzskaites vienības vērtību no 
latiem pārrēķinot uz eiro, ievērojot ofi -
ciālo maiņas kursu. Savukārt pēc eiro 
ieviešanas dienas visi darījumi jāuzrā-
da jau eiro un līdz ar to pārrēķini nebūs 
nepieciešami.

Attiecībā uz gada pārskatā ietver-
tajām summām naudas izteiksmē, 
pamatojoties uz esošo gada pārskatu 
sagatavošanas praksi un normatīva-
jiem aktiem, kas reglamentē gada 
pārskatu sagatavošanu, gada pār-
skatā skaitļi jānoapaļo līdz veseliem 
skaitļiem un tādējādi uzņēmumi var 
atkāpties no EIKL 6.pantā noapaļoša-
nas principiem. 

Jāatzīmē, ka pirmajā gada pār-
skatā, kas sagatavots eiro, salīdzinā-
miem rādītājiem uz 2014.gada sāku-
mu jāsakrīt ar grāmatvedības reģistros 
uzrādīto konta atlikumu uz 2014.gada 
sākumu. Pirmajā gada pārskatā, kas 
sagatavots eiro, salīdzināmiem rādītā-
jiem uz 2014.gada sākumu tiek pieļau-
tas neatbilstības ar iepriekšējo pārska-
ta gada beigu rādītājiem, kas pārrē-
ķināti eiro pēc ofi ciālā maiņas kursa.

grāmatvedība



17

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lv darbs

Tas nozīmē, ka darba devējam 
nav nepieciešams grozīt darba līgu-
mus vai arī noslēgt papildus vienoša-
nos pie darba līguma, izsakot darba 
samaksas apmēru eiro. Tomēr, ja dar-
ba devējs un darbinieks vēlas, tad var 
izdarīt grozījumus darba līgumā un no-
rādīt darba samaksu eiro.

Pārrēķins veicams, ievērojot no-
teikto kursu: 1 EUR = 0.702804 LVL un 
noapaļojot līdz veseliem eiro centiem 
(divas zīmes aiz komata) pēc vispā-
rējiem matemātikas principiem (līdz 
5 – uz leju, no 5 (ieskaitot) – uz augšu). 
Turklāt svarīgi ņemt vērā to, ka, pārrē-
ķinot darba samaksu eiro, nedrīkst sa-
mazināties darbinieka darba samak-
sa. Informējot darbiniekus (piemēram, 
izdodot rīkojumu), darba devējs var 
nedaudz palielināt darba samaksu 
līdz nākamajam pilnajam eiro, pie-
mēram, ja pēc algas pārrēķināšanas 
darba samaksa ir 711,44 eiro, tad dar-
ba devējs to drīkst palielināt tikai līdz 
712 eiro, neslēdzot grozījumus darba 
līgumā. 

Ja darba devējs vēlas palielināt 
darba samaksu par lielāku summu, 
tad ir izdarāmi grozījumi darba līgumā 
Darba likumā noteiktajā kārtībā. 

Lai novērstu domstarpības un ne-
skaidrības, iesakām darba devējiem 
informēt darbiniekus par izmaiņām 
darba samaksas aprēķinā saistībā ar 
eiro ieviešanu. To var darīt, sagata-
vojot rīkojumu, informatīvo vēstuli vai 
izvēloties citu sev ērtu informācijas iz-
platīšanas formu.

Attiecībā uz dažiem praktiskiem 
darba samaksas jautājumiem, vēršam 
uzmanību, ka gadījumā, ja darbinieks 
dosies ikgadējā apmaksātā atvaļinā-
jumā pirms 2014.gada jūlija, vidējā iz-
peļņa būs rēķināma no darba samak-
sas, kas ir aprēķināta un izmaksāta ne 
tikai eiro, bet arī latos. Līdz ar to, ap-
rēķinot vidējo izpeļņu, būs jāveic tās 
darba samaksas, kas maksāta latos, 
pārrēķins uz eiro un tad jau no iegūtās 
kopsummas eiro aprēķināma dienas 
vidējā izpeļņa atbilstoši Darba likumā 
noteiktajam. 

Saskaņā ar Darba likuma 71.pan-
tu darba devējam, izmaksājot darba 
samaksu, ir pienākums izsniegt darba 
samaksas aprēķinu, kurā norādīta iz-
maksātā darba samaksa, ieturētie no-
dokļi un veiktās valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas, kā arī 
nostrādātās stundas, tajā skaitā virs-

stundas, nakts laikā un svētku dienās 
nostrādātās stundas. Euro ieviešanas 
kārtības likuma 15.pantā ir noteikts, 
ka, sākot ar eiro ieviešanas dienu, 
visi grāmatvedības reģistra ieraksti 
veicami eiro. Līdz ar to, ja alga tiek 
maksāta sākot ar 2014.gada 1.jan-
vāri, tā jāizmaksā eiro. Protams, katrā 
uzņēmumā personāla uzskaites sistē-
ma var atšķirties, līdz ar to t.s. algas 
lapiņas forma var atšķirties. Tomēr, 
visticamāk, tā būs dalījumā pa pe-
riodiem, kuros atalgojums izmaksāts, 
nevis pa periodiem, uz kuriem atal-
gojums attiecas. Līdz ar to decem-
bra algas lapiņā būs norādītas visas 
summas, kas izmaksātas 2013.gada 
decembrī latos, bet 2014.gada jan-
vāra algas lapiņā, visas summas, kas 
izmaksātas janvārī eiro. Janvāra algas 
lapiņā būs norādīta arī summa, kas 
aprēķināta par decembri, konvertē-
jot to eiro saskaņā ar ofi ciālo pārejas 
kursu.

Jautājumos par eiro ieviešanu aici-
nām sazināties ar Valsts darba inspek-
cijas Konsultatīvo centru pa e-pastu 
info@vdi.gov.lv, vai zvanot uz tālru-
ņiem 67186522 vai 67186523.

Ineta Vjakse, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas de-
partamenta direktora vietniece.

Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta pirmā daļa pa-
redz, ka eiro ieviešana neietekmē līgumu un citu tiesis-
ko instrumentu nepārtrauktību, un tiesisko instrumentu 
nepārtrauktības nodrošināšanai tiek piemērota Padomes 
1997.gada 17.jūnija regula (EK) Nr.1103/97. Atsauces uz 
latiem tiesiskajos instrumentos, kas pastāv dienā pirms 
eiro ieviešanas dienas, sākot ar eiro ieviešanas dienu, ir 
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes no-
teikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.
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Nodokļu joma, ko reglamentē Ei-
ropas Savienības regulas un direktīvas 
un Latvijas likumi un Ministru kabineta 
noteikumi un rīkojumi, parasti arī šķiet 
visai grūti saprotama. Turklāt pat ne-
tīša kļūdīšanās, aprēķinot maksājamo 
nodokli vai veicot maksājumu, cil-
vēkam vai uzņēmumam var radīt arī 
materiālus zaudējumus, jo šādos gadī-
jumos tiek piemērotas soda sankcijas. 

No tā izvairīties palīdz laba nodokļu 
sistēmas pārzināšana un izpratne par 
noteiktajām prasībām un maksāšanas 
kārtību. Bez tam šaubu gadījumā pa-
stāv arī iespēja vērsties pēc kvalifi cētu 
speciālistu konsultācijas nodokļu ad-
ministrācijā.

Arī eiro sakarā plaša informācijas 
pieejamība ir viens no galvenajiem 

veidiem, kā kliedēt bažas, kas saistītas 
ar tā ieviešanu.

Eiro ieviešanas diena ir 2014.gada 
1.janvāris. Par periodu, kas sākas šajā 
dienā, visi nodokļu aprēķini, pārrēķi-
ni, precizējumi, labojumi u.c. nodokļu 
deklarācijās un informatīvajās dek-
larācijās būs jāveic tikai un vienīgi 
eiro. Tas nozīmē, ka, piemēram, uz-
ņēmumu ienākuma nodokļa deklarā-
cija par taksācijas periodu, kas sākas 
2014.gada 1.janvārī, būs jāaizpilda 
eiro. Tas ir dabiski, jo visi norēķini par 
iegādātajām un realizētajām pre-
cēm, saņemtajiem un sniegtajiem pa-
kalpojumiem, tajā skaitā telpu nomas 
un komunālajiem pakalpojumiem, 
apakšuzņēmēju u.c. pakalpojumiem, 
kā arī ar uzņēmumā strādājošajiem 

2014.gadā notiks eiro. Grāmatvedī-
bas reģistri arī tiks vesti eiro. Un gada 
pārskats, tajā skaitā peļņas un zau-
dējumu aprēķins par 2014.gadu būs 
sagatavots eiro. Tādējādi uzņēmuma 
gada pārskata peļņas un zaudējumu 
aprēķinā uzrādītais peļņas vai zaudē-
jumu apjoms, kas izteikts eiro, varēs at-
tiecīgi tikt koriģēts saskaņā ar likuma 
„Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 
noteikumiem tāpat kā tas tiek darīts 
līdz šim, par vērtības mēru izmantojot 
latu.

Tas pats neatkarīgi no tā, kāds ir 
nodokļa taksācijas periods, attiecas 
arī uz citiem nodokļiem: uz pievieno-
tās vērtības nodokli ar taksācijas pe-
riodu mēnesis, ceturksnis vai pusgads, 
uz akcīzes nodokli ar taksācijas perio-

NODOKĻI PĒC EIRO

Daina Robežniece,
Finanšu ministrijas Konsultante nodokļu likumdošanas koordinācijas jautājumos

Ļoti strauji tuvojas diena, kurā Latvijas pašrei-
zējais maksāšanas līdzeklis – lats kļūs par vēs-
turi, jo to nomainīs eiro. Mēs pievienosimies 
17 valstu pulkam, kļūstot par 18.eirozonas val-
sti. Ir saprotams, ka šī diena tiek gaidīta ar ba-
žām, jo nezināmais parasti biedē. Tādēļ, jo la-
bāk mēs būsim informēti, jo vieglāk mums būs 
tajā brīdī, kad eiro Latvijā kļūs par realitāti. 

IEVIEŠANAS

nodokļi

(Teksta turpinājums – elektroniskajā žurnālā tirgotājs.lv)
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nodokļi

du mēnesis, uz iedzīvotāju ienākuma 
nodokli ar taksācijas periodu gads, uz 
elektroenerģijas nodokli ar taksācijas 
periodu mēnesis un visiem citiem no-
dokļiem. 

Minētajiem nodokļiem taksācijas 
periods sakrīt ar kalendāra laika perio-
diem – mēnesis ir kalendāra mēnesis, 
ceturksnis ir trīs pēc kārtas ejoši kalen-
dāra mēneši (janvāris-marts, aprīlis-jū-
nijs, jūlijs-septembris, oktobris-decem-
bris),  pusgads ir kalendāra periods no 
1.janvāra līdz 30.jūnijam vai no 1.jūlija 
līdz 31.decembrim. Tomēr ir arī viens 
izņēmums – uzņēmumu ienākuma no-
doklis, jo šī nodokļa taksācijas periods 
var nesakrist ar kalendāra gadu tajos 
gadījumos, kad uzņēmuma pārskata 
gads sākas nevis 1.janvārī, bet kādā 
citā gada dienā, piemēram, 10.aprīlī 
vai 3.septembrī. Pēdējos divos gadīju-
mos pārskata gads un arī uzņēmumu 
ienākuma nodokļa taksācijas periods 
beigsies attiecīgi nākamā gada 9.ap-
rīlī vai 2.septembrī. Un tas nozīmē, ka 
būs uzņēmumi, kuru uzņēmumu ienā-
kuma nodokļa taksācijas periods būs 
sācies tad, kad maksāšanas līdzeklis 
Latvijā ir lats, bet beigsies pēc eiro ie-
viešanas dienas. Kā tas atsauksies uz 
informāciju, kas iekļaujama uzņēmu-
mu ienākuma nodokļa deklarācijā?

Atbilde ir vienkārša: tā kā taksā-
cijas periods beidzas laikā, kad ap-
grozībā ir eiro, uzņēmumu ienākuma 
nodokļa deklarācija ir jāaizpilda eiro, 
arī visas likumā noteiktās korekcijas 
veicot eiro.

Protams, visi nodokļu maksājumi, 
kas tiek veikti par taksācijas perio-
diem, kas sākušies pēc eiro ievieša-
nas dienas, būs jāveic tikai un vienīgi 
eiro. 

Tas pats par nodokļu maksāju-
mu veikšanu eiro attiecas arī uz tiem 
nodokļu maksājumiem, kas pēc eiro 
ievešanas dienas būs jāveic, pama-
tojoties uz nodokļu deklarācijām par 
taksācijas periodu, kurā apgrozībā 
bija lati. Vienīgā atšķirība šajā gadī-
jumā ir tāda, ka nodokļu aprēķini būs 
bijuši veikti latos. Tādēļ pirms maksā-
juma veikšanas nodokļa maksātājam 
būs jāpārrēķina latos izteiktais skaitlis 
pēc Eiropas Savienības Padomes no-
teiktā maiņas kursa. Tas saskaņā ar 
Euro ieviešanas kārtības likuma 1.pan-
ta  1.daļas1.punktu ir neatsaucami 
fi ksēts eiro maiņas kurss, ko ir noteikusi 
Eiropas Savienības Padome, uzaicinā-

dama Latviju pievienoties eirozonai. 
Šis kurss atbilst tam kursam, ko jau 
ilgstoši biju noteikusi Latvija Banka – 
0,702804 lati par 1 eiro. Pārrēķināšana 
jāveic, dalot latos aprēķināto nodokli 
ar noteikto maiņas kursu. Turklāt, vei-
cot šo matemātisko darbību, ir jāiz-
manto kurss ar visām sešām zīmēm aiz 
komata. Kursu nedrīkst noapaļot! No-
apaļot līdz divām zīmēm aiz komata 
vajag dalīšanas rezultātu. Piemēram, 
nodokļa maksātājs pievienotās vēr-
tības nodokļa deklarācijas 80.rindā 
„Valsts budžetā maksājamā nodokļa 
summa, ja P < S” par 2013.gada IV 
ceturksni ir aprēķinājis skaitli Ls 589,20. 
Deklarācija ir iesniegta Valsts ieņēmu-
mu dienestā 2014.gada 20.janvārī. Sa-
skaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 
likumu nodokļa samaksa ir veicama 
20 dienu laikā pēc taksācijas perio-
da beigām. Nodokļa maksātājam, 
lai veiktu nodokļa iemaksu valsts bu-
džetā, deklarācijas 80.rindā latos ap-
rēķinātais skaitlis ir jākonvertē uz eiro. 
Konvertācijas rezultātā iegūtais skaitlis 
838,3560708 ir jānoapaļo līdz divām 
zīmēm aiz komata. Tādējādi nodokļa 
maksātajām attiecīgajā valsts budže-
ta kontā ir jāiemaksā 838,36 eiro.

Tieši tāpat kā pievienotās vērtības 
nodokļa gadījumā arī visu citu nodok-
ļu kārtējās deklarācijas par taksācijas 
periodu, kurā apgrozībā ir lati, ir jāaiz-
pilda latos.

Turklāt arī visi labojumi un preci-
zējumi, kas saskaņā ar likumu „Par 
nodokļiem un nodevām” noteikto 
var tikt veikti 3 gadu jeb 36 mēnešu 
laikā pēc konkrētā nodokļa maksā-
šanas termiņa, nodokļu deklarācijās 
ir jāveic latos. Tas pats attiecas arī uz 
informatīvajām deklarācijām.

Tas nozīmē, ka, pirmkārt, kārtē-
jām nodokļu deklarācijām par 2013.
gadu vai kādu tā mēnesi, ceturksni, 
pusgadu, neatkarīgi no noteiktā dek-
larācijas iesniegšanas termiņa un tā, 
ka tās Valsts ieņēmumu dienestā tiek 
iesniegtas jau pēc dienas, kad ieviests 
eiro, ir jābūt aizpildītām latos. Otrkārt, 
iesniedzot precizētu kāda nodokļa 
deklarāciju arī, piemēram, 25 mēne-
šus pēc maksāšanas termiņa, par pe-
riodu, kurā apgrozībā bija lati, visi ap-
rēķini būs jāizdara latos. Maksājums, ja 
tāds nodokļa deklarācijas precizēša-
nas rezultātā radīsies, valsts budžetā 
ir jāveic eiro, konvertējot latos izteikto 
skaitli pēc noteiktā maiņas kursa un 

atbilstoši noapaļojot. 
Noapaļošanas sakarā ir jāpiemin 

tas, ka uzņēmumu ienākuma nodok-
ļa deklarācija arī pēc eiro ieviešanas 
tāpat kā pašlaik būs jāaizpilda vese-
los skaitļos un arī maksājumi būs jāveic 
veselos eiro.

Jāatzīmē, ka, iesniedzot ziņojumu 
par valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no darba ņē-
mēja darba ienākumiem, iedzīvotāju 
ienākuma nodokli un uzņēmējdar-
bības riska valsts nodevu par 2014.
gada janvāri, t.i., jau par periodu 
pēc eiro ieviešanas, darba devējam, 
ja viņš būs konstatējis, ka iepriekšējā 
par 2013.gada decembri iesniegtajā 
ziņojumā ir ieviesusies kļūda attiecī-
bā uz darbinieka ienākumiem un/vai 
aprēķinātajām valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām, 
nepieciešamie precizējumi būs jāno-
rāda latos (Ministru kabineta 2010.
gada 7.septembra noteikumu Nr.827 
«Noteikumi par valsts sociālās apdro-
šināšanas obligāto iemaksu veicēju 
reģistrāciju un ziņojumiem par valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām un iedzīvotāju ienākuma 
nodokli» 3.pielikuma 6. un 7.aile). Pā-
rējās ailes, kas attiecas uz  2014.gada 
janvāri, būs jāaizpilda eiro.

Eiro ieviešanas tiesisko rāmi attie-
cībā uz nodokļiem nosaka Euro ie-
viešanas kārtības likums, kurš ir spēkā 
no 2013.gada 1.marta un kura 17., 
18. un 19.pants reglamentē nodokļu 
jautājumus. Tāpat nodokļu saka-
rā svarīgs ir 1.panta pirmās daļas 
1.punkts, 4.pants, 6.pants un 32.pants. 
Visiem, kas vēlas būt droši, ka rīkojas 
pareizi, iesakāms iepazīties ar liku-
ma normām. Galvenais, kas ir jāsa-
prot, ir tas, ka ar eiro ieviešanu netiek 
mainīta noteiktā kārtība. Tiek tikai no-
mainīts viens maksāšanas līdzeklis uz 
citu.

Nobeigumā gribu uzsvērt, ka uz-
ņēmuma sekmīgai pārejai no vienas 
valūtas (lata) uz citu (eiro) ļoti būtiski 
ir nodrošināt grāmatvedības uzskaites 
datu un nodokļu datu nepārtrauktību 
un konvertācijas procesa izsekojamī-
bu. Savukārt, valsts un pašvaldību in-
stitūcijas nodrošinās, ka visi normatīvie 
akti, kuri reglamentē nodokļu jautāju-
mus un kuros ir latos izteikti skaitļi vai 
norādīts valūtas veids, tiks grozīti un 
pieņemti līdz eiro ieviešanas dienai.
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Termiņi saistībā ar pāreju uz eiro
No šā gada 9. jūlija, dibinot jaunu 

kapitālsabiedrību, tās dibinātājiem ir 
tiesības pamatkapitālu un pamatka-
pitāla daļas (akcijas) nominālvērtību 
izteikt ne tikai latos, bet arī eiro. No 
2014. gada 1. janvāra jaundibinātas 
kapitālsabiedrības pamatkapitālu un 
pamatkapitāla daļas (akcijas) nomi-
nālvērtību varēs izteikt tikai eiro. Kapi-
tālsabiedrībai, kuras pamatkapitāls ir 
izteikts latos, būs pienākums veikt pār-
eju no latiem uz eiro līdz 2016. gada 
1. jūlijam, piesakot Uzņēmumu reģis-
tram attiecīgos dokumentus. Šādas 
kapitālsabiedrības, kuras pamatka-
pitāls ir izteikts latos, pusgadu no eiro 
ieviešanas dienas (t.i., no 2014.gada 

1.janvāra līdz 2014.gada 1.jūlijam) 
varēs pieteikt statūtu grozījumus, kas 
vēl neparedz pāreju uz eiro. Minētais 
termiņš noteikts, lai kapitālsabiedrībai, 
kura ir grozījusi statūtus par kādu citu 
jautājumu vēl pirms eiro ieviešanas
 dienas, bet vēl nav šos statūtu grozī-
jumus pieteikusi Uzņēmumu reģistram, 
varētu pieteikt tos pēc eiro ieviešanas 
dienas bez atkārtotas dalībnieku (ak-
cionāru) sapulces sasaukšanas. Tur-
pretim pēc pusgada termiņa notecē-
juma no eiro ieviešanas dienas (t.i. no 
2014. gada 1. jūlija), kapitālsabiedrībai 
būs pienākums veikt pamatkapitāla 
denomināciju, lai pieteiktu komercre-
ģistra iestādei jebkādus citus statūtu 
grozījumus.

Minimālā pamatkapitāla apmēra 
un daļas (akcijas) minimālās no-
minālvērtības prasības

Pēc pārejas uz eiro SIA minimālā 
pamatkapitāla apmērs tiks noteikts 
2800 eiro apmērā. Tāpat kā līdz šim 
SIA pamatkapitāla daļas nominālvēr-
tību varēs izteikt tikai veselās naudas 
vienībās – veselos eiro. Ar eiro ievie-
šanas dienu plānots noteikt, ka akciju 
sabiedrības (AS) minimālais pamatka-
pitāla apmērs ir 35 000 eiro. Plānots, ka 
akcijas nominālvērtība nedrīkstēs būt 
mazāka par 10 centiem un tai būs jā-
dalās ar 10 centiem bez atlikuma. Tas 
nozīmē, ka akcijas nominālvērtība va-
rēs būt 10; 20; 30 utt. centi, 1; 1,10; 1,20; 
1,30 utt. eiro.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla un pamatkapitālu 

daļu (akciju) denominācija no latiem uz eiro

Kaspars Vecozols,
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas juriskonsults

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla apmērs un pamatkapitāla 
daļas (akcijas) nominālvērtība ir kapitālsabiedrības statūtos 
norādāmā ziņa. Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrības statūti re-
gulē ne tikai kapitālsabiedrības darbību, bet nosaka arī kapi-
tālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) savstarpējās attiecības 
un to tiesību apjomu, kapitālsabiedrībām ar latos izteiktu pa-
matkapitālu būs nepieciešams veikt pārrēķinu uz eiro. Tā kā 
statūti ir privāttiesisks dokuments, kapitālsabiedrībām pašām 
būs jāveic pamatkapitāla un pamatkapitāla daļu (akciju) nomi-
nālvērtības pārrēķins no latiem uz eiro, iesniedzot precizētos 
dokumentus Uzņēmumu reģistram. Regulējums par kapitālsa-
biedrību pamatkapitāla un pamatkapitāla daļu (akciju) deno-
mināciju iekļauts Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantā un 
plānotajos Komerclikuma grozījumos, košā gada 20.  augustā 
atbalstīja Ministru kabinets.  

pamatkapitāls

KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

UN TO PAMATKAPITĀLS

(Teksta turpinājums – elektroniskajā žurnālā tirgotājs.lv)



21

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lv

21

Tām kapitālsabiedrībām, kas dibi-
nātas pirms eiro ieviešanas dienas un 
kuru pamatkapitāls vēl joprojām būs 
izteikts latos, piemēros tās pašas mini-
mālā pamatkapitāla prasības, kādas 
attiecināmas uz kapitālsabiedrībām 
ar pamatkapitālu eiro. Tas nozīmē, ka 
latos esošais pamatkapitāls nedrīkstēs 
būt mazāks par likumā noteiktā mini-
mālā eiro pamatkapitāla prasībām. 

Veicamās darbības pamatkapitā-
la un pamatkapitāla daļu (akciju) 
denominācijai no latiem uz eiro

Vispirms kapitālsabiedrībām ir ne-
pieciešams veikt matemātisku pamat-
kapitāla daļu (akciju) un pamatkapi-
tāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro. 
Metode, ar kādu veic pārrēķinu, ir no-
teikta Euro ieviešanas kārtības likuma 
22. pantā un plānotajos Komerclikuma 
pārejas noteikumos. Tās pamatā ir da-
lībnieku akcionāru proporcionalitātes 
saglabāšana un pamatkapitāla izmai-
ņu minimizēšana. Metode attiecas uz 
katras pamatkapitāla daļas (akcijas) 
denomināciju no latiem uz eiro. Kapitāl-
sabiedrības pamatkapitāla un pamat-
kapitāla daļu (akciju) denomināciju no 
latiem uz eiro veic ievērojot šādu kārtī-
bu (piemērs par viena dalībnieka SIA, 
kuras pamatkapitāls ir 2000 Ls un pa-
matkapitāla daļas nominālvērtība ir 1 Ls 
un attiecīgi 2000 pamatkapitāla daļas):

1. Pamatkapitāla daļas (akcijas) 
nominālvērtību izteic eiro, ievērojot 
Padomes noteikto maiņas kursu. Tas 
nozīmē, ka gadījumā, ja kapitālsabied-
rības pamatkapitāla daļas nominālvēr-
tība ir 1 lats, pārrēķinot uz eiro atbilstoši 
Padomes noteiktajam maiņas kursam, 
iegūst skaitli 1,42287. 

2. Iegūto skaitli noapaļo uz leju līdz 
tuvākajai vērtībai, kas dalās ar mini-
mālo pamatkapitāla daļas nomināl-
vērtību eiro bez atlikuma. Šī vērtība uz-
skatāma par denominācijas rezultātā 
iegūto pamatkapitāla daļas nomināl-
vērtību. Komerclikumā plānots noteikt, 
ka minimālā SIA pamatkapitāla daļas 
nominālvērtība var būt 1 eiro. Tas no-
zīmē, ka gadījumā, ja SIA pamatkapi-
tāla daļas nominālvērtība ir 1 Ls un, to 
pārrēķinot uz eiro iegūst skaitli 1,42287, 
tad šo skaitli noapaļo uz leju un iegūst 
1 eiro (tuvākā vērtība, kas dalās ar liku-
mā noteikto minimālo daļas nomināl-
vērtību bez atlikuma). Līdz ar to deno-
minācijas rezultātā iegūtā pamatkapi-
tāla daļas nominālvērtība ir 1 eiro. 

3. Starpību starp sākotnējo pamat-
kapitālu latos un iegūto pamatkapi-
tāla apmēru eiro (vērtība, ko iegūst, 
reizinot pamatkapitāla daļu skaitu ar 
pamatkapitāla daļas noapaļošanas 
rezultātā atlikušo vērtību), izteic jau-
nās pamatkapitāla daļās (akcijās) un 
piešķir tās kapitālsabiedrības dalīb-
niekiem (akcionāriem) proporcionāli 
viņiem piederošajām pamatkapitāla 
daļām. Lai nodrošinātu, ka pamatka-
pitāla un pamatkapitāla daļas (akci-
jas) nominālvērtības denominācijas 
rezultātā tiktu veiktas minimālas iz-
maiņas kapitālsabiedrības pamatka-
pitālā, nepieciešams sākotnējo latos 
esošo pamatkapitālu pārrēķināt eiro. 
Pārrēķinot 2000 Ls pamatkapitālu eiro, 
iegūst 2845,74 eiro. Tā kā daļu skaits ir 
2000 un jaunā denominācijas rezultātā 
iegūtā pamatkapitāla daļas nomināl-
vērtība ir 1 eiro, tad starpība starp sā-
kotnējo pamatkapitālu latos un iegūto 
pamatkapitālu eiro, ir 845,74 eiro (šī ir 
arī vērtība, ko iegūst, reizinot pamat-
kapitāla daļu skaitu ar pamatkapitāla 
daļas noapaļošanas rezultātā atlikušo 
vērtību). Atbilstoši plānotajām izmai-
ņām šos 845,74 eiro ir pienākums izteikt 
jaunās pamatkapitāla daļās. Ja kapi-
tālsabiedrībai ir tikai viens dalībnieks, 
tad 845,74 eiro var izteikt jaunās 845 
pamatkapitāla daļās.

4. Vērtību, ko nevar izteikt jaunās 
pamatkapitāla daļās (akcijās) un sa-
dalīt tās proporcionāli kapitālsabied-
rības dalībniekiem, izmaksā kapitālsa-
biedrības dalībniekiem (akcionāriem) 
vai ieskaita kapitālsabiedrības rezer-
vēs. Izsakot 845,74 eiro jaunās pamat-
kapitāla daļās, atliek 74 centi, ko nevar 
izteikt jaunās pamatkapitāla daļās, jo 
atbilstoši plānotajiem Komerclikuma 
grozījumiem minimālā pamatkapitāla 
daļas nominālvērtība var būt 1 eiro. 
Līdz ar to šos 74 centus izmaksā kapi-
tālsabiedrības dalībniekam vai ieskaita 
kapitālsabiedrības rezervēs.

Plānotie Komerclikuma pārejas 
noteikumi paredz kapitālsabiedrībai 
arī tiesības noteikt citu pamatkapitā-
la daļas (akcijas) nominālvērtību (kas 
neatbilst tai vērtībai, ko iegūst katras 
pamatkapitāla daļas (akcijas) noapa-
ļošanas rezultātā), ja tas nepieciešams 
starp kapitālsabiedrības dalībniekiem 
(akcionāriem) esošās proporcionalitā-
tes saglabāšanai un kapitālsabiedrī-
bas pamatkapitāla izmaiņu minimizē-
šanai. 

Pēc matemātiska pamatkapitāla 
daļu (akciju) un pamatkapitāla pārrē-
ķināšanu no latiem uz eiro, kapitālsa-
biedrībām ir nepieciešams veikt gro-
zījumus kapitālsabiedrības statūtos. Tā 
kā informācija par daļas (akcijas) no-
minālvērtību un katram dalībniekam 
(akcionāram) piederošo daļu (akciju) 
skaitu tiek norādīta dalībnieku (akcio-
nāru) reģistrā, nepieciešams veikt arī 
izmaiņas dalībnieku (akcionāru) reģis-
trā. Pēc tam, kad pieņemti grozījumi 
kapitālsabiedrības statūtos un SIA ga-
dījumā precizēts arī dalībnieku reģistrs, 
attiecīgie dokumenti ir jāiesniedz Uzņē-
mumu reģistram. 

Atvieglojumi 
Ja denominācija veikta atbilsto-

ši Euro ieviešanas kārtības likumā un 
plānotajos Komerclikuma noteikumos 
noteiktajai metodei, t.i. kapitālsa-
biedrības pamatkapitāls eiro ir izteikts 
iespējami tuvākajam pamatkapitāla 
apmēram latos un saglabāta propor-
cionalitāte starp dalībniekiem (ak-
cionāriem), dalībnieku (akcionāru) 
sapulce varēs pieņemt lēmumu par 
statūtu grozījumiem ar vienkāršo balsu 
vairākumu. Denominācijas rezultātā 
atlikušās summas pārskaitīšana kapi-
tālsabiedrības rezervēs vai izmaksa 
dalībniekiem nebūs uzskatāma par 
pamatkapitāla samazināšanu Ko-
merclikuma izpratnē. Līdz ar to nebūs 
jāīsteno kreditoru aizsardzības pasāku-
mi (kreditoru informēšana un prasības 
nodrošinājuma segšana atbilstoši Ko-
merclikuma 207.pantam). Ja Uzņēmu-
mu reģistram iesniedzamie dokumenti 
paredzēs tikai pamatkapitāla pārrēķi-
nu no latiem uz eiro, nebūs piemēro-
jamas Komerclikuma 9.pantā noteik-
tās parakstu apliecināšanas prasības. 
Tāpat kapitālsabiedrība būs atbrīvo-
ta no valsts nodevas par dokumentu 
grozījumu un ierakstu izdarīšanas reģis-
trāciju komercreģistrā. Kapitālsabied-
rība būs atbrīvota arī no maksas par 
komercreģistra ieraksta un ziņu izsludi-
nāšanu ofi ciālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”. SIA atbrīvojums no valsts 
nodevas un maksas par komercre-
ģistra ieraksta un ziņu izsludināšanu 
būs piemērojams arī tad, ja papildus 
pārejai uz eiro, tā iesniegs arī aktuālo 
dalībnieku reģistru atbilstoši šā gada 
1. jūlijā spēkā esošajiem Komerclikuma 
grozījumiem, kas vērsti uz reiderisma 
novēršanu. 

pamatkapitāls
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Eiropas Parlamenta un Pado-
mes 2004.gada 31.marta Direktīva 
2004/42/EK par mērinstrumentiem 
neuzliek par pienākumu mērīšanas lī-
dzeklī iebūvēt valstu nacionālo valūtu 
konvertoru, kā arī neparedz prasību 
tajos iebūvēt otru displeju pakalpoju-
ma maksas aprēķinam un norēķiniem 
par sniegto un saņemto pakalpoju-
mu. Ņemot vērā minēto, Latvijas tirgū 
apritē un lietošanā esošie taksometru 
skaitītāji lielākoties nav aprīkoti ar šā-
diem konstruktīviem elementiem. Tai 
pat laikā tomēr ir taksometru skaitī-
tāju ražotāji, kuri šādus papildus ele-
mentus iebūvē savos ražojumos. Tā, 
piemēram, viens no šādiem ražotā-
jiem ir „DigitaxS.r.l.”. Minētā ražotāja 
skaitītājs „F3” ir sastopams arī Latvijas 
tirgū esošajos taksometros, taču šādi 
taksometru skaitītāji ir no augstākā 
cenu diapazona starp brīvā tirgū pie-
ejamiem taksometru skaitītājiem. Pra-
sības tos iegādāties ar nolūku nodro-
šināt eiro ieviešanas pārejas perioda 
prasību izpildei attiecībā uz pakalpo-
jumu maksas paralēlu atspoguļošanu 
latos un eiro radītu būtisku fi nansiālu 
slogu taksometru pakalpojumu snie-
dzējiem, jo šāda prasība būtu saistīta 
ar jauna iegādāto taksometru skaitī-
tāju metroloģisko pārbaudi pirms to 

nodošanas lietošanā, esošo akredi-
tētu atbilstības novērtēšanas institū-
ciju skaitu un kapacitāti. Saskaņā ar 
SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas 
centrs” mājaslapā pieejamo infor-
māciju patlaban Latvijā verifi cēti ir 7 
taksometru skaitītāju tipi – Halda M12, 
ES17, ES17+, Microtax 05, VEF TS1, F3 
un TM 4006B.

Ņemot vērā minēto, Ministru ka-
bineta noteikumu projekts „Grozījumi 
Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija 
noteikumos Nr.468 „Noteikumi par 
pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem 
taksometriem” paredz papildināt no-
teikumus ar 16.1 punktu, kas nosaka, 
ka taksometra skaitītāja lietotājs no-
drošina, lai reģistrēto darījumu kop-
summa (kopējā summa ar pievienotās 
vērtības nodokli) preču un pakalpoju-
mu cenu paralēlās atspoguļošanas 
periodā tiktu norādīta latos un eiro.” 
Tai pat laikā noteikumos tiek pare-
dzēts izņēmums tiem taksometru skai-
tītājiem, kuru konstrukcija neparedz 
vienlaicīgu latu un eiro norādīšanu. 
Šādā gadījumā jāievēro noteikumu 
16.2 punkts, kas paredz, ka gadījumā, 
ja taksometru skaitītāju konstrukcija 
cenu paralēlās atspoguļošanas perio-
dā nenodrošina kases čekā reģistrēto 
darījumu kopsummas norādīšanu di-

vās valūtās, vadītājs izdara papildu ie-
rakstu kases čekā, norādot reģistrēto 
darījumu kopsummu latos un eiro, ie-
rakstu veikušās personas uzvārdu, un 
ierakstu apliecina ar parakstu.

Tas nozīmē, ka cenu paralēlās 
atspoguļošanas periodā, kas ir no 
2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 
30.jūnijam, taksometru skaitītāji, kuru 
konstrukcija spēj nodrošināt summas 
norādīšanu vienlaicīgi gan latos, gan 
eiro, taksometru skaitītāja kases čekā 
reģistrēto darījumu kopsumma par 
braucienu naudas izteiksmē tiek no-
rādītā gan latos, gan eiro. Turpretī 
gadījumos, kad taksometru skaitītājs 
nenodrošina vienlaicīgu kopsummas 
norādīšanu abās valūtās, laika perio-
dā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.
gada 1.janvārim taksometra skaitītājs 
izdrukā kases čeku, kurā kopsumma 
norādīta latos un vadītājs ar roku 
pieraksta kopsummu eiro, šo ierakstu 
apliecinot ar savu uzvārdu un paraks-
tu. Taču laika periodā no 2014.gada 
1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam 
minēto taksometru skaitītāju izdrukā-
tajā kases čekā darījumu kopsumma 
jānorāda eiro, ierakstot darījuma kop-
summu latos ar roku un apstiprinot to 
ar ierakstu veikušās personas uzvārdu 
un parakstu. 

Saistībā ar Latvijas pāreju no latiem uz eiro, Satiksmes ministrija ir iz-
strādājusi grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos 
Nr.468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksomet-
riem”, kas nosaka kārtību, kādā atspoguļojama informācija taksometru 
skaitītāja izdrukātajā kases čekā. Noteikumu projekta izstrādē Satik-
smes ministrija konsultējās ar Finanšu ministriju, Ekonomikas minis-
triju, Valsts ieņēmumu dienestu, SIA „Nacionālais metroloģijas centrs”.
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Laika posmā no 1.oktobra līdz 
31.decembrim reģionālajos starppil-
sētu un vietējās nozīmes maršrutos ta-
rifu tabulās būs norādīta katra konkrē-
tā posma cena latos un pārrēķinātā 
cena eiro. Pilsētas nozīmes pārvadā-
jumos šīs cenas tiks atspoguļotas par 
konkrētiem braucieniem un atspogu-
ļotas arī abās valūtās. Biļetēs, kas tiek 
izdrukātas no kases aparātiem, uz ko 
neattiecas 2013.gada 6.augusta Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr.483 izņē-
mumi, cenas tiks atspoguļotas divās 
valūtās. Savukārt biļetēs sabiedriskajā 
transportā, kas tiks izdrukātas no kases 
aparātiem, kuri nevar nodrošināt divu 
cenu atspoguļošanu (piem. ELKLITA 
BSA 4F), cena būs norādīta tikai latos. 
Par pārrēķināto cenu eiro pasažieriem 
būs iespēja pārliecināties iepazīstoties 
ar tarifu tabulu.

    No 2014.gada 1.janvāra arī sa-
biedriskajā transportā visi norēķini tiek 
atspoguļoti eiro. Ņemot vērā to, ka 
sabiedriskajā transportā cenas tiek 
veidotas ar piecu santīmu un turpmāk 
ar piecu centu soli, tad reģionālajos 
starppilsētu un vietējās nozīmes marš-

rutos tarifu tabulās no jaunā gada sā-
kuma cena par attiecīgo posmu būs 
noapaļota ņemot vēra šo soli. Dubul-
tā atspoguļošana periodā no 2014.
gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūni-
jam būs tāda pati kā no š.g.1.oktobra 
līdz 31.decembrim, tikai eiro vietā būs 
lati.

Vienlaicīgās apgrozības periodā 
no 2014.gada 1.janvāra līdz 14.jan-
vārim pasažieriem, kuri sabiedriskajā 
transportlīdzeklī iegādāsies braukša-
nas biļeti un norēķināsies ar latiem, 
atlikums tiks izsniegts latos, bet, ja tie 
norēķināsies ar eiro, tad atlikums tiks 
izsniegts eiro. Šāda kārtība noteikta 
tāpēc, ka sabiedriskā transportlīdzek-
ļa vadītājam primāri ir jānodrošina 
kustības drošība un reisa grafi ks, nevis 
jānodarbojas ar naudas maiņas ope-
rācijām.

Lūgums pasažieriem pirmās divas 
nedēļas no nākamā gada sākuma 
norēķināties par braucienu ar iespēja-
mi precīzāku naudu, būt pretimnāko-
šiem un veicināt savstarpējo sapratni, 
jo mūsu mērķi, dzīvojot šai valstī, ir ko-
pīgi.   

Atbilstīgi prasībām cenu paralēlās atspoguļoša-
nas periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.
gada 30.jūnijam, arī sabiedriskā transportā 
noteiktās cenas tiks pārrēķinātas pēc ofi ciālā 
kursa un atspoguļotas pasažieriem pieejamā 
un saprotamā veidā. Atkarībā no pārvadājumu 
veida šī atspoguļošana var atšķirties. 

SABIEDRISKAIS

Ivo Ošenieks, LPPA direktors 

TRANSPORTS
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Saistībā ar eiro ieviešanu 2014.
gada 1.janvārī ir sagatavoti atbilstoši 
grozījumi likumā „Par akcīzes nodok-
li”, kas ir jau iesniegti Saeimā vienotā 
likumprojektu paketē. Tajos paredzēti 
arī pārejas noteikumi ar akcīzes no-
dokļa markām marķētām cigaretēm, 
ņemot vērā īpašus nosacījumus to ap-
ritē:

– sākot ar eiro ieviešanas dienu, 
t.i., ar 2014.gada 1.janvāri, Latvijā, 
marķējot cigaretes ar akcīzes nodokļa 
markām un laižot tās brīvā apgrozībā 
vai nododot patēriņam, uz akcīzes 
nodokļa markas norādītā maksimālā 
mazumtirdzniecības cena ir izteikta 
eiro;

– cigaretes, kas marķētas ar akcī-

zes nodokļa markām, uz kurām maksi-
mālā mazumtirdzniecības cena norā-
dīta latos, atļauts nosūtīt, piemērojot 
atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, 
līdz 2013.gada 15.decembrim;

– cigaretes, kas marķētas ar akcī-
zes nodokļa markām, uz kurām mak-
simālā mazumtirdzniecības cena no-
rādīta latos, laist brīvā apgrozībā vai 
nodot patēriņam, piegādājot vairum-
tirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, 
atļauts līdz 2013.gada 31.decembrim;

– personai, kura saņēmusi speciālo 
atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu 
vairumtirdzniecībai vai speciālo at-
ļauju (licenci) tabakas izstrādājumu 
mazumtirdzniecībai, cigaretes, kas 
marķētas ar akcīzes nodokļa markām, 

uz kurām maksimālā mazumtirdzniecī-
bas cena norādīta latos, atļautas rea-
lizēt neierobežotu laika periodu.

Tādējādi cigaretes, kas būs marķē-
tas ar akcīzes nodokļa markām, uz ku-
rām maksimālā mazumtirdzniecības 
cena būs norādīta latos:

– varēs laist brīvam apgrozījumam 
vai nodot patēriņam, piegādājot vai-
rumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecī-
bai, līdz lata perioda pēdējai dienai, 
t.i., līdz 2013.gada 31.decembrim;

– varēs nosūtīt, piemērojot atlikto 
akcīzes nodokļa maksāšanu, piemē-
ram, no vienas akcīzes preču nolik-
tavas uz citu akcīzes preču noliktavu 
līdz 2013.gada 15.decembrim, lai ak-
cīzes preču noliktava, kas saņem šā-

AKCĪZES NODOKĻA 

MARKAS CIGARETĒM 

UN CIGAREŠU APRITE
Akcīzes nodoklis cigaretēm ir piesaistīts ciga-
rešu maksimālajai mazumtirdzniecības cenai, 
ko nosaka akcīzes nodokļa marku pasūtītāji un 
kas tiek norādīta uz akcīzes nodokļa markas. 
Tā kā akcīzes nodoklis cigaretēm ir piesaistīts 
cigarešu maksimālajai mazumtirdzniecības ce-
nai, cigaretes nevar pārdot par augstāku cenu, 
nekā ir norādīta maksimālā mazumtirdznie-
cības cena uz akcīzes nodokļa markas, bet par 
zemāku cenu – var pārdot. 

Gunta Pužule, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes 
nodokļa nodaļas vadītājas vietniece

akcīze
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das cigaretes, varētu līdz 2013.gada 
31.decembrim tās nodot patēriņam, 
piegādājot vairumtirdzniecībai vai 
mazumtirdzniecībai; 

– vairumtirdzniecības vietās (ciga-
retes jau ir laistas brīvam apgrozīju-
mam vai nodotas patēriņam, un par 
tām jau ir nomaksāts akcīzes nodok-
lis) – varēs nodot mazumtirdzniecībai 
neierobežotu laika periodu;

– mazumtirdzniecības vietās varēs 
tirgot neierobežotu laika periodu.

Šādām cigaretēm mazumtirdznie-
cības vietās cena eiro norādāma at-
tiecīgo cigarešu cenu zīmē un tā nav 
jānorāda atsevišķi uz katras cigarešu 
paciņas.

Līdz ar to saistībā ar euro ieviešanu 
ir svarīgi atcerēties, ka:

– līdz 2013.gada 31.decembrim 
var laist brīvam apgrozījumam vai 
nodot patēriņam cigaretes, kas būs 
marķētas ar akcīzes nodokļa markām, 
uz kurām maksimālā mazumtirdzniecī-
bas cena ir norādīta latos;

– vairumtirdzniecības vietās ciga-
retes, kas būs marķētas ar akcīzes no-
dokļa markām, uz kurām maksimālā 
mazumtirdzniecības cena ir norādī-
ta latos, un kas ir saņemtas līdz 2013.
gada 31.decembrim, var nodot ma-
zumtirdzniecībai neierobežotu laika 
periodu;

– mazumtirdzniecības vietās ciga-
retes, kas būs marķētas ar akcīzes no-
dokļa markām, uz kurām maksimālā 
mazumtirdzniecības cena ir norādīta 
latos, un kas no akcīzes preču nolikta-
vas uz mazumtirdzniecības vietu ir pie-
gādātas līdz 2013.gada 31.decem-
brim vai no vairumtirdzniecības vietas 
uz mazumtirdzniecības vietu piegā-
dātas arī pēc 2014.gada 1.janvāra, 
var tirgot neierobežotu laika periodu;

– ar 2014.gada 1.janvāri sāk laist 
brīvā apgrozībā vai nodot patēriņam, 
piegādāt vairumtirdzniecības un ma-
zumtirdzniecības vietām, savukārt vai-
rumtirdzniecības un mazumtirdzniecī-
bas vietas var saņemt cigaretes, kas 
marķētas ar akcīzes nodokļa markām, 
uz kurām maksimālā mazumtirdzniecī-
bas cena ir norādīta eiro;

– tikai no 2014.gada 1.janvāra 
vairumtirdzniecības un mazumtirdz-
niecības vietās var sākt realizēt/tirgot 

cigaretes, kas marķētas ar akcīzes no-
dokļa markām, uz kurām maksimālā 
mazumtirdzniecības cena ir norādīta 
euro;

– līdz 2013.gada 31.decembrim ir 
lata apgrozības periods un tirdznie-
cībā var atrasties tikai cigaretes, kas 
marķētas ar akcīzes nodokļa markām, 
uz kurām maksimālā mazumtirdzniecī-
bas cena ir izteikta latos;

– ar 2014.gada 1.janvāri ir eiro ap-
grozības periods un vairumtirdzniecī-
bas un mazumtirdzniecības vietās var 
atrasties gan cigaretes, kas marķētas 
ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām 
maksimālā mazumtirdzniecības cena 
ir izteikta latos, gan cigaretes, kas 
marķētas ar akcīzes nodokļa markām, 
uz kurām maksimālā mazumtirdzniecī-
bas cena ir norādīta eiro;

– preču un pakalpojumu cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodā, 
t.i., no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.
gada 30.jūnijam, mazumtirdzniecības 
vietās cigarešu cenu gan latos, gan 
eiro norāda attiecīgo cigarešu cenu 
zīmē neatkarīgi no tā, vai uz akcīzes 
nodokļa markas cena ir izteikta latos 
vai eiro, kas nozīmē, ka to nevajadzēs 
norādīt uz katras cigarešu paciņas at-
sevišķi;

– pēc preču un pakalpojumu cenu 
paralēlās atspoguļošanas perioda, 
t.i., no 2014.gada 1.jūlija mazumtirdz-
niecības vietās cigaretēm, kurām uz 
akcīzes nodokļa markas cena ir izteik-
ta latos, cenu eiro var turpināt norādīt 
attiecīgo cigarešu cenu zīmē, tādējā-
di to nevajadzēs norādīt uz katras ci-
garešu paciņas atsevišķi;

– cigaretes nevar pārdot par 
augstāku cenu, nekā ir norādīta mak-
simālā mazumtirdzniecības cena uz 
akcīzes nodokļa markas, bet par ze-
māku cenu – var pārdot. Līdz ar to, 
ja, piemēram, 2014.gada 1.augustā 
mazumtirdzniecības vietās atradīsies 
cigaretes, kam uz akcīzes nodokļa 
markas cena ir izteikta latos, tās neva-
rēs tirgot par augstāku cenu, nekā ir 
norādīta maksimālā mazumtirdzniecī-
bas cena uz akcīzes nodokļa markas, 
kas no latiem uz eiro tiek pārrēķināta 
pēc ES Padomes noteiktā maiņas kur-
sa (1 eiro = 0,702804 lati).

Akcīzes nodokļa markas, uz ku-
rām maksimālā mazumtirdzniecības 
cena ir norādīta eiro, var pasūtīt jau 

no 2013.gada 15.jūlija un saņemt no 
2013.gada 12.augusta, ievērojot Mi-
nistru kabineta 2009.gada 7.aprīļa 
noteikumos Nr.320 „Kārtība, kādā al-
koholiskos dzērienus un tabakas izstrā-
dājumus marķē ar akcīzes nodokļa 
markām” noteikto. Pirmie pasūtījumi ir 
jau veikti.

Papildu iepriekš minētajam vēršam 
uzmanību uz to, ka, lai nodrošinātu 
Eiropas Savienības prasību attiecībā 
uz minimālā akcīzes nodokļa līmeņa 
sasniegšanu līdz 2018.gadam cigare-
tēm un smēķējamai tabakai (smalki 
sagrieztai cigarešu uztīšanai), likumā 
„Par akcīzes nodokli” ir paredzēta 
pakāpeniska akcīzes nodokļa paaug-
stināšana tabakas izstrādājumiem ik 
pēc diviem gadiem, un nākamā ak-
cīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem 
paaugstināšana sakrīt ar euro ievie-
šanas dienu, t.i., tā paredzēta 2014.
gada 1.janvārī.  

Līdz ar to personām, kas veic ko-
mercdarbību ar tabakas izstrādāju-
miem, saskaņā ar likumā „Par akcīzes 
nodokli” noteikto ir jāveic inventarizā-
cija par uzskaitē esošajiem tabakas 
izstrādājumu krājumiem, kas ir laisti 
brīvam apgrozījumam vai nodoti pa-
tēriņam:

– pēc stāvokļa 2014.gada 1.janvā-
rī (kad notiek akcīzes nodokļa likmju 
maiņa) – personām, kuras veic ko-
mercdarbību ar tabakas izstrādāju-
miem, izņemot tabakas izstrādājumu 
mazumtirgotājiem;

– pēc stāvokļa 2014.gada 1.feb-
ruārī (nākamā mēneša pirmajā datu-
mā pēc akcīzes nodokļa likmju mai-
ņas) tabakas izstrādājumu mazumtir-
gotājiem.

Likuma „Par akcīzes nodokli” no-
teiktajā termiņā ir jāiesniedz Valsts ie-
ņēmumu dienestam sastādītie inven-
tarizācijas saraksti un akcīzes nodokļa 
aprēķins ar noteikto valsts budžetā 
maksājamo akcīzes nodokļa starpības 
summu, un valsts budžetā ir jāiemaksā 
aprēķinātā akcīzes nodokļa starpības 
summa. Ja pēc krājumu stāvokļa in-
ventarizācijas, uzskaitē nav tabakas 
izstrādājumu, to norāda iesniedzama-
jā akcīzes nodokļa aprēķinā.

Sākot no 2014.gada 1.janvāra, ak-
cīzes nodokļa maksājumi bezskaidras 
naudas norēķinos veicami tikai eiro.

akcīze



26

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lvpadomi

PADOMI
KAS NODERĒS PĀREJOT UZ EIRO

Grāmatvedības uzskaites joma
Rēķinos starp juridiskajām perso-

nām paralēlās atspoguļošanas pe-
riodā nav obligāti jānorāda darījumu 
kopsumma latos un eiro! Atbilstoši Euro 
ieviešanas kārtības likuma 13. panta 
otrajai daļai tas obligāti jānorāda ti-
kai rēķinos privātpersonām. Arī uz rē-
ķiniem ārvalstu valūtā šīs prasības nav 
attiecināmas.

Eiro projektā rekomendējam arī 
rēķinos juridiskajām personām norādīt 
darījumu kopsummas latos un eiro.

No 2013.gada 9. jūlija līdz 30. sep-
tembrim rēķinos var nenorādīt latus un 
eiro, taču, ja to dara, jāizmanto ofi ciā-
lais pārejas kurss.

Informācija publiskajam sektoram 
(t.sk. pašvaldībām), ko nav nepiecie-
šams veikt, pārejot uz eiro!

Publiskajam sektoram, kas gada 
pārskatus sagatavo atbilstoši Liku-
ma par budžetu un fi nanšu vadību 
30.panta pirmajai daļai un saskaņā 
ar Ministru kabineta 2010.gada 17.au-
gusta noteikumiem Nr.777 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”, 
pirmajā gada pārskatā, kas sagata-
vots eiro salīdzināmo rādītāju uz 2014.
gada sākumu konvertāciju e-pārska-
tos nodrošinās Valsts kase. 

Detalizētāks grāmatvedības uz-
skaites un pārskatu sagatavošanas 
procesa izklāsts pārejas periodā no 

eiro uz latiem ir pieejams Valsts kases 
sagatavotajā prezentācijā „Grāmat-
vedības uzskaite pārejas periodā no 
latiem uz euro”, kas publicēta Valsts 
kases mājas lapā interneta adre-
sē: http://www.kase.gov.lv/l/uzskai-
te/1643.

Ārvalstu valūtas kursa jautājumi 
Informācija uzņēmējiem, kas no-

der zināt par ārvalstu valūtu kursiem!
Uzņēmējiem strādājot ar ārvalstu 

valūtām, tāpat kā līdz šim informāci-
jas par valūtas kursiem būs pieejama 
Latvijas Bankas mājaslapā.

Jāatceras, ka, sākot ar eiro dienu, 
veicot grāmatojumus ārvalstu valū-

Rīkojot seminārus, uzņēmēji un valsts iestāžu darbi-
nieki tiek aktīvi izglītoti par eiro ieviešanas praktis-
kajiem jautājumiem. Pareiza izpratne un pieeja atvieg-
los gaidāmo pasākumu veikšanu, tāpēc Finanšu mi-
nistrija sadarbībā gan ar Patērētāju tiesību aizsardzī-
bas centru (PTAC), Valsts ieņēmumu dienestu (VID), 
gan arī ar Latvijas Banku organizē seminārus par eiro 
ieviešanas jautājumiem. Daudzajos semināros un dis-
kusijās gūtā pieredze rosina pateikties visiem iesais-
tītajiem par aktīvo darbošanos, kā arī aicināt uz vēl 
aktīvāku darbu, lai viss gaidāmais pārejas process 
notiktu raiti. Ir tik patīkami jau tagad ieiet veikalā, 
kas ir norādījis cenu zīmēs gan latus, gan eiro. Vēlē-
tos uzņēmējiem akcentēt arī tās lietas, kas nav jāveic, 
kā arī tās, kurām savukārt būtu nepieciešams pievērst 
papildus uzmanību. 

Dace Kalsone, Eiro projekta vadītāja, Latvijas Republikas Finanšu ministrija
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tā, ikreiz jāizmanto tas valūtas kurss, 
kas ir pieejams darījuma dienas sāku-
mā!

Kases aparātu joma
No 2013.gada 9. jūlija līdz 30. sep-

tembrim kases čekos un kvītīs var ne-
norādīt latus un eiro, taču, ja to dara, 
jāizmanto ofi ciālais pārejas kurss!

Tāpat arī vērts atcerēties:
Ja kases aparātam nav izņēmuma 

statusa, tas ir jāpārprogrammē. Aici-
nām komersantus lūgt savam partne-
rim, kas veic kases aparātu apkopi, 
iemācīt, kā, noslēdzot gadu, pārprog-
rammēt elektronisko kases aparātu 
no latiem uz eiro. Pogu kombinācija 
aparāta pārprogrammēšanai nav sa-
režģīta, un to dažu minūšu laikā varēs 
paveikt katrs komersants pats. 

Ja kases aparātam ir izņēmuma 
statuss, novietojiet informāciju par to, 
kā arī informāciju par pircēju tiesībām 
lūgt ierakstīt summas ar roku – darbi-
niekiem un pircējiem labi redzamā 
vietā. 

Gan darbiniekiem, gan pircējiem 
abu valūtu paralēlās aprites periodā, 
kad maksāt varēs gan latos, gan eiro, 
bet atlikumu varēs izdot tikai eiro, labs 
palīgs būs:

– informācija apmeklētājiem skat-
logā ar aicinājumu iepirkties, izmanto-
jot nelielus nominālus latos. Piemēram: 
„Cienījamo pircēj, ja vēlaties iepirk-
ties, maksājot ar 50 latu naudaszīmi, 
pavaicā veikalniekam, vai viņš varēs 
izdot Jums eiro!”;

– kašu jeb rindu plūsmas iedalījums 
tādās, kurās var maksāt tikai ar eiro, 
tikai latos, vai tikai ar bankas karti, 
informāciju par to izvietojot jau savlai-
cīgi;

– maksājot latos noderēs pieci soļi, 
kā pārrēķināt summas no latiem uz 
eiro, un no eiro uz latiem, piemēram – 

I Pircējs tirgū nopērk sieru par 2,22 
eiro. 

II Pircējam makā ir tikai lati – pār-
devējs izrēķina, ka latos jāmaksā 1,56 
lati. 

Lai no eiro iegūtu latus, reiziniet 
2,22 x 0,702804.

III Pircējam precīzas naudas nav – 
viņš iedod 1,70 latus.

IV Pārdevējs izrēķina, ka tas ir 2,42 
eiro.

Lai no latiem iegūtu eiro, daliet 
1,70 : 0,702804.

V Pārdevējs atlikumu drīkst izdot ti-
kai eiro – tie ir 20 centi!

2,42 eiro – 2,20 eiro = 0,20 eiro.

Nodokļu joma 
Nav nepieciešams pēc eiro ievie-

šanas dienas visus iepriekšējo periodu 
nodokļu datus, kas  bijuši aprēķināti la-
tos, pārrēķināt eiro.  Uz eiro pārrēķina 
tikai nodokļu datus atbilstoši situācijai 
2014.gada 1.janvārī.

Salīdzināšanai nepieciešamos no-
dokļu datus, kas uzkrāti latos, pārrēķi-
na eiro.

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, no-
dokļu un nodevu maksājumi bez-
skaidras naudas norēķinos veicami 
tikai eiro.

Cenu atspoguļošanas jautājumi
Ieteikumi cenu norādīšanai:
Cenu zīmēs latu un eiro naudas 

summu secība nav svarīga! Latu un eiro 
cenām ieteicams būt vienā izmērā. 

Vienā tirdzniecības vai pakalpoju-
mu sniegšanas vietā lietojams viena 
veida valūtas apzīmējums (latiem – Ls, 
LVL; eiro – EUR, € u.tml.). 

Paralēli cenas latos ieteicams no-
rādīt līdz 2014.gada 31.decembrim 
(vienu gadu pēc eiro ieviešanas). Tā 
nav obligāta prasība, bet rekomen-
dācija!

Informācija uzņēmējiem, par jo-
mām un darbībām, uz kurām var 
neattiecināt norādījumus par cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodu, 
pārejot uz eiro!

Kārtība attiecas uz visām precēm 
un pakalpojumiem, ko pārdevējs un 
pakalpojuma sniedzējs piedāvā pa-
tērētājam! Kārtība neattiecas uz da-
rījumiem starp divām juridiskām perso-
nām.

Kārtība neattiecas uz reklāmu, 
tostarp, reklāmas katalogiem. Kārtī-
ba attiecas tikai uz tādiem reklāmas 
materiāliem vai katalogiem, kuros var 
veikt preces un pakalpojuma pasūtī-
jumu (distances tirdzniecība).

No 2013.gada 9.jūlija līdz 30.sep-
tembrim cenu zīmēs naudas summu 
var neatspoguļot latos un eiro, ja to 
veic, jāizmanto ofi ciālais pārejas mai-
ņas kurss.

Priekšpiegādes jautājumi
Uzņēmējiem ir savlaicīgi jāpiesaka 

bankā plānojamais skaidrās naudas 

apjoms pirmajām dienām, kad būs 
pienākums izdod eiro, maksājumus 
saņemot latos. Piesakot šo piegādi 
laicīgi, bankām būs vieglāk saplānot 
skaidrās naudas priekšpiegādes loģis-
tiku un komercsabiedrībām būs īsāks 
periods, kad būs iesaldēti uzņēmuma 
fi nanšu līdzekļi bankām, kas nepiecie-
šami priekšpiegādes fi nanšu ķīlai.

Pēc vidējās citu valstu uzņēmēju 
pieredzes rekomendējam priekšpie-
gādes daudzumu aprēķināt piecu 
dienu vidējā apgrozījuma apmērā.

Dāvanu kartes
Uzņēmējiem nav jāpārdrukā latu 

dāvanu kartes, tās saglabā savu tur-
pināmību. 

Uz papīra dāvanu kartes nav obli-
gāti jānorāda lati un eiro. 

Ja tas tiks norādīts, tiks ievērota Ei-
ropas Komisijas rekomendācija un at-
vieglots eiro ieviešanas process

Pastmarkas
Latu nominālu pastmarkas derīgas 

līdz 2014.gada 31.decembrim.
Pastmarkas ar nominālu gan latos, 

gan eiro derīgas bez termiņa ierobe-
žojuma.
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Gan latu, gan eiro paralēlās apgrozības periods pārdošanas vietās ir tikai 
divas nedēļas pēc 2014. gada 1. janvāra. Pēc 2014. gada 14. janvāra veikalos 
varēs norēķināties tikai ar eiro, bet latus pret eiro varēs samainīt bez maksas 
jebkuras Latvijas bankas filiālē pēc oficiālā kursa līdz 2014. gada 30. jūnijam.
Pēc tam – neierobežotu laiku Latvijas Bankā. Latvijas Republikā noteiktais 
oficiālais maiņas kurss vienmēr ir EUR 1 = Ls 0,702804.

Šis laika periods būs no
2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvārim.

1. Pircējam vajag sieru,
viņš dodas uz tirgu.

2.  Nepieciešamais siera 
daudzums maksā 
2,22 eiro.

3.  Pircējam makā ir tikai lati, 
 un pārdevējs izrēķina, ka latos 
 ir jāmaksā 1,56 lati.
  Kā to aprēķina? 
  Lai no eiro iegūtu 
  latus, aprēķins ir šāds
 2,22 x 0,702804 = 1,56 
 (rezultāts jānoapaļo  
 līdz santīmam).

4. Pircējam precīzas naudas 
 maciņā nav, un viņš 
 iedod 1,70 latus.

5. Pārdevējs izrēķina, ka 
 1,70 lati ir 2,42 eiro.
  Kā to aprēķina? 
  Lai no latiem 
  iegūtu eiro, 
  aprēķins ir šāds: 
 1,70 : 0,702804 = 2,42 
 (rezultāts jānoapaļo 
 līdz centam).

6. 
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Darba alga

P r

3 1 2  ENU PARAL L S ATSPOGU OŠANAS PERIODS

r   r  r  a a  a

   r  a a  a

13

13

10 2013
11 2013
12 2013
01 201
02 201
03 201
K   EUR

V  a EUR   EUR  
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3 1 3  PERIODS P  EIRO IEVIEŠANAS

31 12 2013 01 01 201
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3 2  GADA P RSKATU          
UN FINANŠU P RSKATU SAGATAVOŠANA

201
201

201

30
r a  ga a 

r a  a  aga a  r
201

201 2013

201
201

201 30

201 1

30 2010 1

30 2010 1
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I r a   r  a a  
r  ar  aral l  a g a a  
r  r   r

2013 30

V r  a r

P ra  0

4.  VA NI AS PAR AR U AR ASES APAR TIE  
UN ASES SIST  ENU PARA S 
ATSPO U OŠANAS UN ATA UN EIRO 
VIEN AI AS AP RO AS PERIO

2 22

2 2

1

20

1 0
La   r  g  la  r  2 22  0 02 0

La   la  g  r  al  1 0  0 02 0

2 2 r   2 22 r   0 20 r
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1  VISP R GIE PRIN IPI

1

 2013  ga a 1  bra l  201  ga a 
30  a

 201  ga a 
1  a ra l  201  ga a 1  a r

13

ar  

2013 1
201 1 201 1
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13

2  KASES EK  NOR D M  INFORM IJA

2 1   ENU PARAL L S ATSPOGU OŠANAS PERIOD  NO 2013  GADA 1  OKTOBRA L D  
201  GADA 1  JANV RIM

2013

1 2013 1
la   r

la   r

Ka   r  r a  aral l  a g a a   la a  r  la ga  a gr ba  r

skaidra
a da

b skaidra
a da

a l
i ri k

r is r
irk

Dar  k s as r d a a kas s k   aral l s a s g a as
ri d   01 10 2013  l d  30 0 201

N r i
id

i ri

N  01 10 2013
l d  31 12 2013  

La a  ir  
i lai gas

a gr bas ri ds
 01 01 201

l d  1 01 201

 

 
 

N  1 01 201
l d  30 0 201  

d a
kartes

No
01 0 201



47

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lv vadlīnijas

Pie rs Nr  1

eka i s ied a osa k s
Re istr i as kods
J ridisk  adrese

 E K S

03
3 1

KOP  Ls  10
s as ko ert i a  1 00

Sa e t  skaidr  a da Ls  1 00
I dots Ls 

2 2  LATA UN EIRO VIENLAI GAS APGRO BAS PERIOD   DIVAS NED AS 
NO 201  GADA 1  JANV RA  T  I  L D  201  GADA 1  JANV RIM

2
eiro  latos

eiro
latos
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eka i s ied a osa k s
Re istr i as kods
J ridisk  adrese

 E K S

10 00
00

KOP   1 00
s as ko ert i a Ls  10

Sa e t  skaidr  a da Ls  1 00
Ko ert i a  21 3

I dots  3

Pie rs Nr  2

2 3  ENU PARAL L S ATSPOGU OŠANAS PERIOD  L D  201  GADA 30  J NIJAM

3 201 30

eka i s ied a osa k s
Re istr i as kods
J ridisk  adrese

 E K S

10 00
00

KOP   1 00
s as ko ert i a Ls  10

Sa e t  skaidr  a da  20 00
I dots  00

Pie rs Nr  3
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3   KASES APAR TU KONTROLES UN DIENAS PERIODA  
FINANŠU P RSKAT  NOR D M  INFORM IJA

3 1   INFORM IJA  P RSKAT  ENU PARAL L S ATSPOGU OŠANAS UN LATU UN EIRO 
VIENLAI GAS APGRO BAS PERIOD

201 1 201 1

3 2   INFORM IJA  P RSKAT  ENU PARAL L S ATSPOGU OŠANAS UN LATU UN EIRO 
VIENLAI GAS APGRO BAS PERIOD

3 2 1   e  aral l s ats og o a as eriod  l d  201  gada 1  a ri

3 2 2   Lata  eiro ie lai gas a gro bas eriod   di as ed as o 201  gada 1  a ra  t  i  l d  
201  gada 1  a ri

2013

2013 31
201 1



50

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lvvadlīnijas

201 1 1

3 2 3  e  aral l s ats og o a as eriod  o 201  gada 1  a ra

201 1

201 1

201 1 2013

 KASES APAR TA URN LA AI PILD ŠANA

201 1

201 1

 INFORM IJAS NOR D ŠANA NUMUR T S UN VALSTS 
IE MUMU DIENEST  RE ISTR T S KV T S

13
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  INFORM IJAS NOR D ŠANA ATTAISNOJUMA 
DOKUMENT  KV T

Pie rs Nr  

KV TS EKA eka  Nr  3

  INFORM IJAS NOR D ŠANA IE MUMU    
U SKAITES RE ISTR

Pre es osa k s Da d  e a  Ls S a  Ls
2 00 10 00
1 2 0 2 0

10 33
2 1

1210 2 0 Ls 12 0 
2013 1 EUR 1  

P rde s  
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1

0 01 201

0 01 201

Dat s

2

2

2 0

 rskata 
rs

3

123 00

12

Ned a s 
elektro isk s 

at i as
ko s a

2

210

Re istr to 
dar  

ko s a
eiro

30 00

30 00

eiro

Mai as
a da

I kas t
a da

I or i a ar a kal o o  
die esta i sa k a

0

0

latos

122 13

0

eiro dat s

10

laiks

11

Cita 
e ie ie a  
i or i a

12

Paraksts 
 t  

at i r s

  VALSTS IE MUMU DIENEST  RE ISTR TO    
BI EŠU I MANTOŠANA

201 1

2013 31
201 30

201 1

2013 31
201 1

Pie rs Nr  

Kases a ar ta  kases sist as  tird ie bas a to ta r ls
201 1 201 1
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Pie rs Nr  

Skaist ko a as salo s SIA Margrieti a  Nr 1000  2013 gada 2

 K ts ra re istr a as dat s VID 2013  gada 31

Kal  iela 10  R ga  LV 00

Di des it lati  00 sa t i

s a ie

I s ied a Sa a 

Prie  gat e 12  R ga  LV 001 

Br o A oti

1

Pre  
osa k s
akal o a 

eids

Dar a ko  s a ar PVN

1 3

Ce a Atlaide

3

PVN
s a

1

Da d s 
a o s

1 3

V rt ba

21

PVN
lik e 

20 00

Ls 20 00

EUR 2

Ko  
s a
ar PVN

0 00 0 1

1 0 10 1 1 3
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Noder ga i or i a ie
ar r alst  al t  k rsie

gr at ed b  i a to a ais r alst  al tas k rss

5. VA NI AS PAR VA TAS URSA 
NOTEI ŠANU UN PIE ROŠANU P  EIRO 
IEVIEŠANAS IENAS
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1  VAL TAS KURSU NOTEIKŠANA UN PUBLIC ŠANA

1 1

2
1 1

2 2

tt e b i t stats e a ge
e ro re t l i de e t l

tt ba k l
o etara olitika al tas k rsa olitika al tas k rsi

tt arkets t o resear Markets Data Ar i e

1 0 1 331
0 02 0 1 0

2  VAL TAS KURSA PIEM ROŠANA

2 1  ATTAISNOJUMA DOKUMENTI UN GR MATVED BAS RE ISTRI

sai ie isk  dar a die as s k

Pie rs

1000 20 01 201 20 01 201
20 01 201 1 01 201 1 31

1 31 1000
1 31 3 3 1 1 20 01 201 1 32

20 01 201
1 31

1 01 201 11 13 10
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2002 1 1 0 2002

Pie rs 

1000
20 01 201

20 01 201 1 31
1 32

1 32 1000 1 32
1 31 1000 21 1 31

1 0 31

20 01 201 11 13 10

2 2  GADA P RSKATU SAGATAVOŠANA

rskata gada d s die as beig s

Pie rs 

201 3012201
1000

3012201 1 31
1000 1 31 3 3

3112201 1 32

1000 1 32 3 3
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1  NODOK U  NODEVU UN CITU VALSTS NOTEIKTO 
MAKS JUMU VEIKŠANA P C EIRO IEVIEŠANAS

U ie  oder ga i or i a      
kas at eras  re ot  eiro

201 1

201 1

6. VA NI AS PAR NO O U A S U U  
AUT U IE  P RE OT NO ATIE  U  EIRO
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Pie ri

Nosa i  

20

10 000

20

Nosa i  

2 3

201

2010

3 2013

201

1  sit i a

2  sit i a

3  sit i a
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1

2  AKC ES NODOK A MAR JUMI       
U  CIGAREŠU IEPAKOJUMA

2013 31
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200 320
2013 1

2013 12

3  U MUMU IEN KUMA NODOK A AVANSA MAKS JUMI

0
0

 IED VOT JU IEN KUMA NODOK A APR IN ŠANA
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Noder ga i or i a ie  ar skaidr s 
a das riek ieg di ko er sabiedr b

200 1 200

200

201 1

7.  S AI R S NAU AS PRIE ŠPIE ES    
OTR S ES PRA TIS S VA NI AS
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1  KRED TIEST DES PIEN KUMI

Kred tiest des ie k i

l g
a lie i

s iegt i or i  sa ie  klie tie  ar riek ieg des ieteik a s k rt b  l g  sl g a as 
ter i ie  eiro ba k o   o t  sa e a  tostar  ar ies a ie  ie ako a sta dartie   
ko lekt i  k  ar  i or i  ar Lat i as Ba kas il arota  erso  k r  ir ties bas eikt 

rba des

2  KOMERCSABIEDR BAS PIEN KUMI

1

2

3 201 1
00 00

10

022 0

201 1 00 00

Priek ieg d  sa e to eiro ba k o   o t  skaite
1 2013 31

2 201 1

201 1
201 1
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3  PRIEKŠPIEG DES OTR S F ES NORISE

2013 10

2013 10

10
2 2003

2003 3 1

Vie k r otas riek ieg des ri i i
1

2 10 000
3 2013 2

0 02 0 1
201 1

200
1

1  tab la  Mo t  s k ko lekta sadal s o i los

2
1

0
20
10

2
1

Mo t  
o i l rt ba

1
3
2
2
2
3
2
3
1

R ll  skaits
gab

2
2
0
0
0
0
0
0

320

Mo t  skaits r ll t  
gab

2

0
0
0

1 0
100
1 0

0

Mo t  skaits ko  
gab

0 00
00

0 00
1 00

00
0

2 00
1 0

200 00

Ko  
o i l rt ba EUR
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1

1  ELEKTRONISK  FORM TA VIENNOL KA MAKS JUMA 
INSTRUMENTU PIEL GOŠANA EIRO VAL TAI

10 1

11 2

U ie  oder ga i or i a
kas e  r  re ot  eiro

.  VANU ARŠU  E VIE AS U PI ES 
STA I U VIENNO A A S U A 

ARŠU U. . VIENNO A A S U A 
INSTRU ENTU  EIRO IEVIEŠANAS VA NI AS
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2  PAP RA FORM TA VIENNOL KA MAKS JUMA 
INSTRUMENTU PIEL GOŠANA EIRO VAL TAI

1 2

1
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1 2

1  PASTMARKU UN CITU PASTA APMAKSAS MJU 
PIEL GOŠANA EIRO VAL TAI

1

12

2  PASTMARKAS UN CITAS PASTA APMAKSAS MES 
CENU PARAL L S ATSPOGU OŠANAS PERIOD

2013 1
1

2013 30

Noder ga i or i a ie  ar ast ark

201 31

9. PAST AR U EIRO IEVIEŠANAS VA NI AS
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Š  sada a eattie as  ie

I or i a bliska a  sektora  tostar  
a ald b  kas a  dara  re ot  eiro

a  oblig ti

30
201

1 3

10. VA NI AS PAŠVA  P RE AS
 PERIO  NO ATIE  U  EIRO
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10 1  PAŠVALD BU TIES BU AKTU UN CITU L MUMU 
PIEL GOŠANA EIRO

31
ir skat as ar atsa   eiro

31

31
201 1

2013

10 1 1  KUR NAV J INA OFICI LAIS P REJAS KURSS

di s e s ir s eiro ie ie a as die as
a  i a o i i lais re as k rss

10 1 2  KUR J INA OFICI LAIS P REJAS KURSS

ie  esi ir s eiro ie ie a as die as
ir i a o i i lais 

re as k rss

3
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10 1 3  PASKAIDROJUMA RAKSTA PIEVIENOŠANA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM

a  oblig ti

10 1  INFORM ŠANAS PROCED RA

31

31

10 2  GR MATVED BAS U SKAITE

3

P bliska a  sektora  
200 1 1

200
2013

201
2013

201
31
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2 2 2 3 2
2 2 1 0

2 2 1 2013

2 2 2 2013

2 3 1 0 2 0

2 2 0

2 1 2013

2 2 2013

Š da s e i l  or a bliska a  sektora  iestr d ta or at a os aktos  kas regla e t  b d eta  
i a  o  lai odro i t  isa blisk  sektora i a  rskat  ko solid i   ta os r d t s 

i or i as korekt   a rred a b  sagata o ot i a  rskat s ir a  gad   eiro ie ie a as

Pie rs

00 0
00

1100 2

Kreditor  ko ta atlik s 31 12 2013   Ls 2 01 20
 
2013  gada rskat  atlik s erioda beig s  Ls 2 01 

01 01 201  gr at ed bas skaites sist
0 02 0

00 0 0 02 0 12 1
00 0 02 0 12 1 22

1100 2 0 02 0 1 1

Kreditor  ko ta skaites ie b  ko s a  EUR 3  

201  gada rskat  atlik s erioda s k 2 01 0 02 0 3 0 EUR 3559 

3 EUR 0
3 3 ie i 201

0
1 0 0

 gr at ed bas skaites sist  31 12 2013

Kreditora ko ta atlik s gr at ed bas skaites sist  01 01 201   EUR 3559  
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201 re ers
1 0 0

0

1 3

10 3  PAŠVALD BU FINANŠU DOKUMENTU    
PIEL GOŠANA EIRO

10 3 1  FIKS T S UN MAIN G S PROCENTU LIKMES

2
2010 1 3

V

2 2

10 3 2  PAŠVALD BU BUD ETA I STR D ŠANA

201
201

201 2013

201 201
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10 3 3  PAŠVALD BU PUBLISK  P RSKATA I STR D ŠANA

1

10  NODOK U UN NODEVU APR IN ŠANAS  
P RR IN ŠANAS  MAKS ŠANAS JAUT JUMI 

10 1  NODOK U UN NODEVU APR IN ŠANA  P RR IN ŠANA      
MAKS ŠANA P C EIRO IEVIEŠANAS
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1

10 2  NEKUSTAM  PAŠUMA NODOK A APR IN ŠANA

201 V

10 3  NODOK U MAKS T JU NODOK U NOMAKSAS ST VOKLIS NOR INOS AR BUD ETU

V

201 1

201 1

201 1 201 1

V

2013
201
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10 5  INFORM CIJAS TE NOLO IJU SIST MU   
PROCESU KARTE

1 2012
2013

2 2013 2013 1
3 2013 1 2013 1

13
2013 1 201 1

V

0003000 V



Preču un pakalpojumu cenu pa-
ralēlās atspoguļošanas periods sākas 
no 2013. gada 1. oktobra un ilgst līdz 
2014. gada 30. jūnijam. Šajā periodā 
preču un pakalpojumu cenas norāda 
gan latos, gan eiro.

Šāda prasība noteikta, lai nodro-
šinātu patērētāju tiesību ievērošanu 
eiro ieviešanas periodā:

• patērētāji var savlaicīgi saņemt 
informāciju par preču cenām eiro un 
pierast pie jaunās valūtas,

• patērētāji var sekot cenu izmai-
ņām,

• patērētāji var pieņemt uz infor-
māciju balstītu un ekonomiski pama-
totu lēmumu.

Preču un pakalpojumu cenas jā-
pārrēķina saskaņā ar Eiropas Savienī-
bas Padomes noteikto ofi ciālo maiņas 
kursu EUR 1 = Ls 0,702804 un strikti ievē-
rojot matemātiskos principus. Naudas 
summas pēc konvertācijas noapaļo 
līdz tuvākajam centam, ņemot vērā 
trešo zīmi aiz komata.

Piemēram:
Ls 3,25 : 0,702804 = EUR 4,6243333 

= EUR 4,62
Ls 5,06 : 0,702804 = EUR 7,1997313 

= EUR 7,20

Ja noteiktas mērvienības cena 
sakrīt ar pārdošanas cenu

Precēm, kas nav iepakotas un kuru 

daudzumu mēra patērētāja klātbūt-
nē pēc pieprasījuma, norāda tikai no-
teiktas mērvienības cenu latos un eiro. 

Tomēr, ja šis noteiktas preču dau-
dzums tiek marķēts ar informatīvo uz-
līmi, kurā tiek norādīta cena par no-
teikto daudzumu, pārdevēji ir tiesīgi šo 
cenu norādīt tikai pamatvalūtā.

Piedāvājot patērētājam pakalpo-
jumos, to sniedzējs norāda cenu, kurā 
iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 
un visi citi nodokļi. Pakalpojumu cenu 
norāda cenrādī vai citā vizuāli uztve-
ramā veidā. Ja pakalpojuma galīgā 
cena nav zināma, norāda veidu, kā 
cena tiek aprēķināta.

Distances tirdzniecība
Cenu paralēlās atspoguļošanas 

prasības attiecas arī uz distances tirdz-
niecību, piemēram,

• interneta veikalos,
• katalogos,
• televīzijā.

Cenu norādīšanas prasības
Cena jānorāda tā, lai tā būtu ne-

pārprotama, viegli identifi cējama, 
skaidri salasāma un lai patērētājam 
būtu pilnīgi skaidrs, uz kuru preci vai 
iepakojumu tā attiecas.

• Cenu norāda rakstveidā, izņem-
to gadījumu, kad patērētājs cenu var 
uzzināt citā vizuāli uztveramā veidā.

• Patērētājam norādītajās cenās 
jāiekļauj PVN un citi nodokļi.

Ieteikumi cenu norādīšanai
• Cenu zīmēs latu un eiro naudas 

summu secība nav svarīga! Latu un 
eiro cenām ieteicams būt vienā izmē-
rā.

• Vienā tirdzniecības vai pakalpo-
jumu sniegšanas vietā lietojams viena 
veida valūtas apzīmējums (latiem – Ls, 
LVL; eiro – EUR, € u.tml.).

• Cenu latos ieteicams norādīt 
līdz 2014. gada 31. decembrim (vienu 
gadu pēc eiro ieviešanas). Tā nav ob-
ligāta prasība, bet rekomendācija!

• No 2013. gada 9. jūlija līdz 30. 
septembrim cenu zīmēs cenu var ne-
atspoguļot latos un eiro, taču, ja to 
dara, jāizmanto ofi ciālais valūtas mai-
ņas kurss.

Cenu paralēlās atspoguļošanas 
perioda norādījumus var neattiecināt 
uz

• darījumiem starp divām juridis-
kām personām;

• reklāmu, reklāmas katalogiem, 
izņemot tos, kuros var pasūtīt preces 
un pakalpojumus (distances tirdznie-
cības).

Līdz ar eiro ievieša-
nu Latvijā, iedzīvo-
tāji var saskarties ar 
virkni negodprātīgu 

līdzcilvēku, kuri, izmantojot dažādas 
krāpniecības metodes var censties 
prettiesiski iegūt fi nanšu līdzekļus.  

Ir vairāki drošības ieteikumi, kurus 
ievērojot, ir iespējams izvairīties no 
kļūšanas par krāpnieku upuri:

Nelaidiet mājās svešus cilvēkus, 
kas apgalvo, ka ir ieradušies saistībā 
ar to, ka drīzumā gaidāma eiro ievie-
šana un tiek veikta sociālā aptauja 
par to, cik lieli skaidras naudas uzkrā-
jumi tiek glabāti mājokļos. Tas ir veids 
kā uzzināt Jūsu iekrājumu apjomu un 
kur tie atrodas, tālāk novēršot Jūsu uz-
manību, šo naudu nozagt.

Tāpat nekādā gadījumā neticiet it 
kā sociālajiem darbiniekiem vai kādas 
citas iestādes, uzņēmuma darbinie-
kiem, kas ieradušies, lai  „iepazīstinā-
tu” ar jaunajiem eiro paraugiem. Arī 
šis ir uzmanības novēršanas veids, lai 
noskaidrotu, kur atrodas skaidra nau-
da un to nozagt.

Tāpat jāuzmanās arī dažādu tirdz-
niecības vietu darbiniekiem, jo krāp-
nieki var palūgt pārdevējai samainīt 
naudu un, saņemot šo samainīto nau-
du, no tās, pārdevējai nemanot, no-
zog vairākas banknotes, un pēc tam 
pārdevējai saka, ka pārdomājuši un 
atdod samainīto naudu atpakaļ pār-
devējai, kura to nepārskaita. Tāpat 
var gadīties, ka  krāpnieki samaina īs-
tās banknotes pret viltotām, kā arī par 

lielu naudas summu vēlas nopirkt pa-
visam mazu un lētu preci, taču bank-
note ir viltota un atlikumā ir mērķis sa-
ņemt īstu naudu.

Nekad nepiekrītiet darījumam, 
kurā jums piedāvā „izdevīgāku mai-
ņas kursu”, jo šīs „izdevīgās” maiņas 
rezultātā jums var tikt iedota viltota 
nauda.

Nenēsājiet sev līdzi lielas naudas 
summas un vislabāk norēķināties bez-
skaidrā naudā jeb ar maksājumu kar-
tēm. Ja Jums nav iespējams izvairīties 
no lielas naudas summas pārvietoša-
nas, tad izvairieties no atrašanās uz 
ielas tumšajā diennakts laikā un no-
maļās vietās.

Rūpējoties par drošību

Kas jāzina tirgotājam par cenu 

paralēlo atspoguļošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centra 
(PTAC) sagatavota informācija

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 
sagatavota informācija



Latu‐eiro un eiro‐latu pārrēķina kartiņa

1 santīms 1.42 centi 11 lati 15.65 eiro 55 lati 78.26 eiro
2 santīmi 2.85 centi 12 lati 17.07 eiro 60 lati 85.37 eiro
5 santīmi 7.11 centi 13 lati 18.50 eiro 65 lati 92.49 eiro

10 santīmi 14.23 centi 14 lati 19.92 eiro 70 lati 99.60 eiro
20 santīmi 28.46 centi 15 lati 21.34 eiro 75 lati 106.72 eiro
50 santīmi 71.14 centi 16 lati 22.77 eiro 80 lati 113.83 eiro

1 lats 1.42 eiro 17 lati 24.19 eiro 85 lati 120.94 eiro
2 lati 2.85 eiro 18 lati 25.61 eiro 90 lati 128.05 eiro
3 lati 4.27 eiro 19 lati 27.03 eiro 95 lati 135.17 eiro
4 lati 5.69 eiro 20 lati 28.46 eiro 100 lati 142.29 eiro
5 lati 7.11 eiro 25 lati 35.57 eiro 150 lati 213.43 eiro
6 lati 8.54 eiro 30 lati 42.69 eiro 200 lati 284.57 eiro
7 lati 9.96 eiro 35 lati 49.80 eiro 250 lati 355.71 eiro
8 lati 11.38 eiro 40 lati 56.91 eiro 300 lati 426.86 eiro
9 lati 12.81 eiro 45 lati 64.03 eiro 400 lati 569.15 eiro

10 lati 14.23 eiro 50 lati 71.14 eiro 500 lati 711.44 eiro

1 cents 0.7 santīmi 11 eiro 7.73 lati 55 eiro 38.65 lati
2 centi 1.41 santīms 12 eiro 8.43 lati 60 eiro 42.17 lati
5 centi 3.51 santīms 13 eiro 9.14 lati 65 eiro 45.68 lati

10 centi 7.03 santīmi 14 eiro 9.84 lati 70 eiro 49.20 lati
20 centi 14.06 santīmi 15 eiro 10.54 lati 75 eiro 52.71 lats
50 centi 35.14 santīmi 16 eiro 11.24 lati 80 eiro 56.22 lati

1 eiro 70 santīmi 17 eiro 11.95 lati 85 eiro 59.74 lati
2 eiro 1.41 lats 18 eiro 12.65 lati 90 eiro 63.25 lati
3 eiro 2.11 lati 19 eiro 13.35 lati 95 eiro 66.77 lati
4 eiro 2.81 lats 20 eiro 14.06 lati 100 eiro 70.28 lati
5 eiro 3.51 lats 25 eiro 17.57 lati 150 eiro 105.42 lati
6 eiro 4.22 lati 30 eiro 21.08 lati 200 eiro 140.56 lati
7 eiro 4.92 lati 35 eiro 24.60 lati 250 eiro 175.70 lati
8 eiro 5.62 lati 40 eiro 28.11 lati 300 eiro 210.84 lati
9 eiro 6.33 lati 45 eiro 31.63 lati 400 eiro 281.12 lati

10 eiro 7.03 lati 50 eiro 35.14 lati 500 eiro 351.40 lati

I Pircējs tirgū nopērk sieru par 2,22 eiro.
II Pircējam makā ir tikai lati – pārdevējs izrēķina, ka latos jāmaksā 1,56 lati.
Lai no eiro iegūtu latus, reiziniet 2,22 x 0,702804
III Pircējam precīzas naudas nav – viņš iedod 1,70 latus
IV Pārdevējs izrēķina, ka tas ir 2,42 eiro
Lai no latiem iegūtu eiro, daliet 1,70 : 0,702804
V Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi!
2,42 eiro – 2,22 eiro = 0,20 eiro

Maksājot latos noderēs pieci soļi, kā pārrēķināt summas no latiem uz eiro, un no eiro uz latiem, piemēram:

Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju rīko semināru ciklu Latvijas 
reģionos par eiro jautājumiem „Kas jāzina par eiro drošību – kasieriem un ikvienam no mums”

Rīgas reģionā:
• 
• 24.09. Salacgrīva
• 26.09. Sigulda
• 04.10. Ogre
• 10.10. Tukums
• 26.11. Rīga
• 27.11. Rīga

Vidzemes reģionā:

• 25.09. Valmiera
• 27.09. Cēsis
• 01.10. Smiltene
• 03.10. Alūksne
• 2.10. Gulbene
• 07.11. Madona

Kurzemes reģionā

• 22.10. Talsi
• 23.10. Ventspils
• 24.10. Kuldīga
• 29.10. Saldus
• 30.10. Liepāja

Zemgales reģionā:

• 08.10. Jelgava
• 09.10. Dobele
• 31.10. Bauska
• 05.11. Aizkraukle
• 06.11. Jēkabpils

Latgales reģionā:
 
• 12.11. Daugavpils
• 13.11. Krāslava
• 14.11. Preiļi
• 19.11. Balvi
• 20.11. Rēzekne
• 21.11. Ludza

Eiro ieviešanas praktiskās vadlīnijas uzņēmējiem un pašvaldību institūcijām par grāmatvedības, nodokļu, kases aparātu, 
cenu kārtības, priekšpiegādesu.c. jautājumiem pieejamas mājas lapā www.eiro.lv sadaļās „SAITES” un „UZŅĒMĒJIEM”.
 Eiro informatīvais bezmaksas tālrunis  80003000
 Latvijas Bankas informatīvais tālrunis  67022300
 Latvijas Pasta informatīvie tālruņi  27008001, 67008001
 Latvijas Komercbanku Asociācija  67285189
 Patērētāju tiesību aizsardzības centra tālrunis konsultācijām  65452554
 Valsts darba inspekcijas konsultatīvie tālruņi  67186522, 67186523

Semināru programma: 
10:00–12:00 eiro banknotes un monētas; 
citi profesionāliem naudas lietotājiem sva-
rīgi ar pāreju uz eiro saistīti jautājumi: 
• banknošu dizains, tai skaitā jaunā ES2 sē-
rija, banknošu drošības pazīmes; 
• monētu dizains – kopīgā un nacionālā 
puse, īpašās apgrozības un jubilejas monē-
tas; kā noteikt monētu īstumu; 
• jaunās banknošu sērijas (ES2) ieviešana; 
• izmaiņas kases aparātu kārtībai, kases 
aparāta pārprogrammēšana, darījumu 
kopsummas atspoguļošana rēķinos iedzī-
votājiem, lata un eiro vienlaicīgais naudas 
apgrozības periods; 
• izmaiņas cenu norādīšanas kārtībai, 
praktiski piemēri ar cenu zīmēm, izņēmumi, 
uzraudzības pasākumi, iniciatīva „Godīgs 
eiro ieviesējs”; 
• atbildes uz iespējamiem jautājumiem 
par izmaiņām grāmatvedības un nodokļu 
jautājumos 
 
12:30-13:30 Ko katram vērts zināt par pār-
ejas uz eiro norisi: 
• kā samainīt skaidru un bezskaidru naudu; 
• kas mainīsies norēķinos, izmantojot ban-
ku; 
• kas jāzina par kredītiem un noguldīju-
miem; 
• kas notiks ar ienākumiem (algām, pensi-
jām, pabalstiem); 
• vai mainīsies cenas; 
• kā pazīt eiro banknotes un monētas; 
• Latvijas eiro monētas 


