
Praktiskās vadlīnijas 
nefinanšu sektoram saistībā ar 

eiro ieviešanu Latvijā
2012. gada 28. novembrī



Semināra mērķis

Izstrādāts Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas 
plāns

Izstrādāts eiro ieviešanas likumprojekts

• Ir izstrādes process praktiskajām 
informatīvajām vadlīnijām saistībā ar eiro 
ieviešanu Latvijā  seminārs ir šo vadlīniju 
projektu prezentācija un diskusija



Vadlīnijas

• Nacionālais plāns  darbu izpildes datumi

• Likumprojekts  vispārīga norma

• Likumprojekta anotācija  papildus 
skaidrojošs materiāls

• Vadlīnijas informatīvs palīgmateriāls 
vispārīgo normu labākai izpratnei



Semināra dalībnieki

• Pirmā daļa: vadlīniju diskusija
– Grāmatvedības uzskaites vadlīnijas: Arta Priede, 

FM Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības 
politikas departamenta  nodaļas vadītājas 
vietniece, Eiro projekta Grāmatvedības 
apakšgrupas vadītāja

– Cenu atspoguļošanas vadlīnijas: Linda Duntava, 
EM Konkurences, tirdzniecības un patērētāju 
tiesību nodaļas vadītāja, Eiro projekta Nefinanšu
uzņēmumu un patērētāju darba grupas pārstāve



Semināra dalībnieki

• Pirmā daļa: vadlīniju diskusija
– Kases aparātu vadlīnijas: Dace Pelēkā, VID 

Nodokļu pārvaldes direktora vietniece, Eiro 
projekta Grāmatvedības apakšgrupas pārstāve

– Nodokļu maksājumu vadlīnijas: Daina Robežniece, 
FM konsultante nodokļu likumdošanas 
koordinācijas jautājumos, Eiro projekta 
Grāmatvedības apakšgrupas pārstāve

– Dāvanu karšu vadlīnijas: Dace Kalsone, FM eiro 
projekta vadītāja



Semināra dalībnieki

• Otrā daļa: pieredzes apmaiņa:

– Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas 
izpilddirektors Noris Krūzītis

– SIA Euroaptieka valdes priekšsēdētāja Inga 
Zemdega-Grāpe 

– SIA Sakret direktors Andris Vanags



Vadlīnijas par grāmatvedības uzskaiti 
pārejas periodā no latiem uz eiro

Arta Priede Finanšu ministrija

2012. gada 28. novembrī.
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Kas jāzina grāmatvedim?  

Euro ieviešanas likumprojekts (turpmāk – EIL) 
Izstrādāts darba grupās kopš 14.03.2012. 
Sākotnējā versija jau 2006.gadā!

Pantu praktisko jautājumu skaidrošanai darbs 
pie praktisko vadlīniju izstrādes - grāmatvedībā
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Kas jāzina grāmatvedim?  

Vadlīniju izstrādes mērķis ir skaidrot EIL 
noteikto regulējumu attiecībā uz 
grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no 
latiem uz eiro.

EIL 14.pants. Attaisnojuma dokumenti un 
grāmatvedības reģistri

15.pants. Gada pārskatu sagatavošana
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Kas jāzina grāmatvedim?  

14.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri

(1) Grāmatvedības reģistros euro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts
katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums un katras grāmatvedības
uzskaites vienības vērtība latos uz ekvivalentu euro, ievērojot Padomes
noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas
principus.

(2) Sākot ar euro ieviešanas dienu grāmatvedības reģistros izdara
ierakstus, par vērtības mēru lietojot euro. Attaisnojuma dokumentus,
kuru vērtības mērs ir lats vai cita valūta, kuri attiecas uz pārskata
periodu pēc euro ieviešanas dienas un kuri līdz euro ieviešanas dienai
vēl nav izmantoti ierakstiem grāmatvedības reģistros, pārrēķina euro,
ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā
noteiktos noapaļošanas principus, un iegrāmato grāmatvedības
reģistros.
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Kas jāzina grāmatvedim?  

15.pants. Gada pārskatu sagatavošana

(1) Gada pārskatos (vai tā daļās) vai finanšu pārskatos par
pārskata gadu, kas noslēdzas euro ieviešanas dienā vai pēc tās,
ietvertās summas norāda euro valūtā.

(2) Pirmajā gada pārskatā, kurā ietvertās summas norāda euro,
kā salīdzināmie rādītāji uzrādāmi iepriekšējā pārskata gada
rādītāji, kas pārrēķināti euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas
kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

11



Kas jāzina grāmatvedim?  

Valūtas nomaiņas pamatprincipi (vispārīgie principi):

Latu konvertācija uz eiro tiks veikta pēc Eiropas 
Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa (turpmāk –
oficiālais maiņas kurss), noapaļojot līdz veseliem eiro 
centiem:

– ja trešā zīme aiz komata 0-4, tad uz leju; 

– ja trešā zīme aiz komata 5-9, tad uz augšu.

Jānodrošina grāmatvedības uzskaites nepārtrauktība un 
vērtību konvertācijas procesa izsekojamība.
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Kas jāzina grāmatvedim?  

• Speciālie principi 

Attaisnojuma dokumenti un 
grāmatvedības reģistri

• Eiro ieviešanas diena

• Paralēlais atspoguļošanas periods

• Periods pēc eiro ieviešanas
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Grāmatvedības reģistri

sākoties pirmajai darba dienai tiek pārrēķināts 
uz eiro ieviešanas dienu:

• katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums; 

• katra uzskaites vienības vērtība latos uz to 
ekvivalentu eiro pēc oficiālā maiņas kursa

14
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Eiro ieviešanas diena

Grāmatvedības reģistri

• ja latu konvertācijas uz eiro rezultātā veidojas 
starpība starp grāmatvedības konta atlikuma 
kopsummu un to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites 
vienībām), starpības iekļauj peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā (finansiālās darbības pārskatā) attiecīgi kā 
ieņēmumus vai izmaksas (izdevumus) eiro ieviešanas 
pārskata gadā.

15



Eiro ieviešanas diena

Piemērs
• Kreditora konta atlikums uz 31.12.2013. – 2501.20LS

• Kreditora konta veidojošās sastāvdaļas: 

• Kreditors A -500.50 LS;  Kreditors B -900.45LS; Kreditors C -1100.25LS

Uz 01.01.2014. kreditora konta vērtību latos pārrēķina uz ekvivalentu eiro pēc oficiālā maiņas kursa 
0.702804 (aprēķinu veic, dalot summu latos ar oficiālo maiņas kursu) un EIL noteiktajiem 
noapaļošanas principiem:

• Kreditora konta atlikuma kopsumma - 2501.20 : 0.702804=3558.89EUR

• Kreditora konta veidojošās  sastāvdaļas  kopsumma- 3558.88 EUR :

(500.50:0.702804=712.15 EUR;900.45:0.702804=1281.22 EUR; 1100.25:0.702804=1565.51 EUR )

• Kreditora konta atlikums uz 01.01.2014. – 3558.88 EUR (pamats kreditora uzskaites vienību 
kopējā summa)

• Starpība 0.01 EUR tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumi eiro ieviešanas 
pārskata gadā - 2014.gadā.

• D Kreditori 0.01 EUR

• K Ieņēmumi 0.01 EUR
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Eiro ieviešanas diena

• Grāmatvedības reģistri
• Ja debitora un kreditora parāda atlikums attaisnojuma 

dokumentā uz 31.12.3013. ir ārvalsts valūtā (piemēram USD), 
tad eiro ieviešanas dienā šī pārrēķinātā summa latos 
pārrēķināma uz eiro pēc oficiālā maiņas kursa un EIL 
noteiktajiem noapaļošanas principiem

• Attaisnojuma dokumentiem eiro pārrēķins nav nepieciešams 
(saskaņā ar EIL 4.panta trešo daļu).

Tādējādi grāmatvedības uzskaites vienību un kontu atlikumus 
eiro valūtā nekonvertē
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Eiro ieviešanas diena

• Grāmatvedības reģistri

• uzņēmumiem jānodrošina datu 
nepārtrauktība un konvertācijas procesa 
izsekojamība,

• 2013.gada 31.decembra beigu atlikums ir 
latos , savukārt 2014.gada 1.janvāra sākuma 
atlikums ir eiro
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Eiro ieviešanas diena

Grāmatvedības reģistri

• Ierakstus grāmatvedības reģistros par 
grāmatvedības uzskaites vienības vērtībām 
latos pirms eiro ieviešanas dienas 
nepieciešams uzglabāt normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā elektroniski vai papīra 
formā.
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Paralēlās atspoguļošanas periods

trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas: 
• attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto 

latus,
• grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības 

mēru lieto latus.
sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas:
• attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto 

eiro.
• grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības 

mēru lieto eiro.
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Paralēlās atspoguļošanas periods

Uzņēmumam, sagatavojot norēķina dokumentu gala 
patērētājam - fiziskajai personai, darījumu kopsumma 
jānorāda

gan latos, gan eiro (pamatojoties uz EIL 13.panta 
otrajā daļā noteiktajām prasībām)

Piemēram, izsniedzot rēķinu iedzīvotājiem: par 
komunālajiem maksājumiem, par mobilo sakaru 
pakalpojumiem – darījumu kopsummu norāda

latos un eiro.
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sākot ar eiro ieviešanas dienu, 
grāmatvedības reģistru un ierakstu vērtības 
mērs ir eiro

• attaisnojuma dokumentos vērtības mērs 
no eiro ieviešanas dienas ir eiro

22

Periods pēc eiro ieviešanas



Periods pēc eiro ieviešanas

Attaisnojuma dokumenti, kuru vērtības mērs ir 
lats, eiro vai cita valūta un kuri līdz eiro 
ieviešanas datumam vēl nebūs izmantoti 
ierakstiem grāmatvedības reģistros, ja tie 
attiecas uz periodu pēc eiro ieviešanas, -

• jāgrāmato grāmatvedības reģistros, par 
vērtības mēru lietojot eiro
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Periods pēc eiro ieviešanas

Ja attaisnojuma dokumentos vērtības mērs ir ārvalstu
valūta, tad summas pārrēķina eiro pēc saimnieciskā
darījuma dienas valūtas kursa normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Sākot ar eiro ieviešanas dienu, Latvijas Bankas interneta vietnē
tiks izveidota norāde uz ECB publicētajiem eiro atsauces
kursiem.
Papildus normatīvajos aktos tiks noteikta metodoloģija to
ārvalstu valūtu kursu aprēķināšanai, pret kurām ECB nenosaka
eiro atsauces kursu, un Latvijas Banka šo metodoloģiju
publicēs savā interneta vietnē

ECB nosaka maiņas kursu plkst. 15:15
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

24
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Līdz 31.12.2013. neizpildītā ārvalsts valūtas darījuma 
(piemēram, USD) izpilde pēc 01.01.2014., 

attiecīgās ārvalsts valūtas kursa svārstību rezultātā 

(konvertējot no EUR uz attiecīgo ārvalsts valūtu) 

gūtā peļņa vai zaudējumi 

tiek iegrāmatota euro ieviešanas pārskata gada 

peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

(finansiālās darbības pārskatā).
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Periods pēc eiro ieviešanas

Grāmatvedības reģistri

• Ja attaisnojuma dokuments tiek izrakstīts pēc 
eiro ieviešanas dienas par iepriekšējiem 
periodiem (piemēram, bilancē uzrādīts 
attiecīgajā postenī „Uzkrātās saistības / 
„Uzkrātie ieņēmumi”), tad vērtības mērs ir 
eiro. Savukārt, lai iegūtu summu latos tiek 
lietots oficiālais maiņas kurss
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Periods pēc eiro ieviešanas

Grāmatvedības reģistrus kārtojot elektroniski, 
grāmatvedības datorprogrammā grāmatvedības 
informācija 

• pirms eiro ieviešanas dienas jānodrošina latos, 

• pēc eiro ieviešanas dienas – eiro.
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Gada pārskatu sagatavošana

• pirms eiro ieviešanas dienas – latos

• ar eiro ieviešanas dienu – tikai eiro

• oficiālais kurss periodā līdz eiro ieviešanas 
dienai ir Latvijas Bankas noteiktais 

• pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, 
kā salīdzināmie rādītāji jāuzrāda iepriekšējo 
pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti eiro
pēc oficiālā maiņas kursa
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Gada pārskatu sagatavošana

• Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, 
salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada sākumu 
jāsakrīt ar grāmatvedības reģistros uzrādīto konta 
atlikumu uz 2014.gada sākumu 

• pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, 
salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada sākumu tiek 
pieļautas neatbilstības ar iepriekšējo pārskata gada 
beigu rādītājiem, kas pārrēķināti eiro pēc oficiālā 
maiņas kursa.
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Gada pārskatu sagatavošana

Pamatojoties uz esošo gada pārskatu 
sagatavošanas praksi un normatīvajiem 
aktiem, kas reglamentē gada pārskatu 
sagatavošanu gada pārskatā skaitļus 
jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem.
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Gada pārskatu sagatavošana

Ja pārskata gads noslēdzas, piem., 2014.gada 
30.jūnijā – gada pārskats jāsagatavo eiro. 

• pārrēķins jāveic uz 2014.gada 1.janvāri – eiro 
ieviešanas dienā – attiecīgi katra grāmatvedības 
reģistra atlikumus un katras grāmatvedības uzskaites 
vienības vērtību no latiem pārrēķinot uz eiro, 
ievērojot oficiālo maiņas kursu

• pēc eiro ieviešanas dienas visi darījumi 
jāuzrāda eiro – pārrēķini nebūs nepieciešami
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Paldies!

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv
https://twitter.com/eiro_lv 32

http://www.eiro.lv/
https://twitter.com/eiro_lv


Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

CENU ATSPOGUĻOŠANA 
PIRMS UN PĒC EIRO 

IEVIEŠANAS 
Seminārs "Informācija nefinanšu sektoram saistībā ar eiro 

ieviešanu Latvijā"  

28.11.2012.



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

1.Tiesību akti, kas regulē cenu norādīšanu šobrīd.

2.Cenu norādīšana paralēlās atspoguļošanas periodā:
2.1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi 

1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 „Kārtība, 
kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas””; 

2.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīniju 
projekta Nefinanšu sabiedrībām par pareizu cenu 
aprēķinu un atspoguļošanu izstrāde. 

Saturs:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

1. TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ CENU 
NORĀDĪŠANU ŠOBRĪD



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

(1) Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, pārdevēja vai 
pakalpojuma sniedzēja pienākums ir iepazīstināt 
patērētāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par 
piedāvātās preces vai pakalpojuma kvalitāti, drošumu, 
cenu, ..., norādot to marķējumā, pievienotajā lietošanas 
pamācībā, tehniskajā pasē vai citādā rakstveida 
informācijā. 

(3) Kārtību, kādā norādāma pārdošanas cena un mērvienības 
cena precēm, kas tiek piedāvātas patērētājam, kā arī 
kārtību, kādā norādāmas cenas pakalpojumiem, 
reglamentē MK noteikumi.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 17.p.:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 Pamatnoteikums:

“Cena norādāma tā, lai tā būtu nepārprotama, 
viegli identificējama un skaidri salasāma un lai 
patērētājam būtu pilnīgi skaidrs, uz kuru preci 
vai pakalpojumu tā attiecas. Cenu norāda 
rakstiski, izņemot gadījumu, kad patērētājs 
cenu var uzzināt citā vizuāli uztveramā veidā.”

18.05.1999. MK noteikumi Nr.178 "Kārtība, 
kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 gabalcena jeb pārdošanas cena - cena par vienu preces 
vienību, nedalāmu preces daudzumu vai iepakojumu;

 noteiktas mērvienības cena - cena par vienu 
kilogramu, litru, metru, kvadrātmetru vai kubikmetru, 
vai citu preces daudzuma mērvienību saskaņā ar šo 
noteikumu prasībām. 

Mērvienības cenu norāda tām nepārtikas precēm, kas tiek 

pārdotas atbilstoši to tilpumam, masai, garumam vai virsmas 
laukumam, cenu attiecinot uz vienu tilpuma, masas, garuma vai 

virsmas laukuma mērvienību.

Preces cenā jānorāda:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 Preces gabalcenu un noteiktas mērvienības cenu 
norāda uz preces, tās iepakojuma vai cenu zīmē, kuru 
novieto tā, lai tajā norādīto cenu nevar sajaukt ar citas 
preces cenu, kā arī patērētājam nepārprotamā veidā 
norāda preci, uz kuru cena attiecas.

 Ja praktisku iemeslu dēļ nav iespējams cenu norādīt 
saskaņā ar šiem noteikumiem, preces gabalcenu un 
noteiktas mērvienības cenu var norādīt cenrādī, uz 
speciāla ekrāna cenu norādīšanai vai citā vizuāli 
uztveramā veidā.

Preces cenas norādīšana:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 Pārtikas precēm;

 Neiepakotām precēm;

 Alkoholiskajiem dzērieniem patēriņam uz vietas.

Ja izsludināta preču izpārdošana, cenu 
pazemināšana vai atlaides, precēm un 
pakalpojumiem skaidri norāda sākotnējo cenu un 
cenu pēc tās pazemināšanas.

Speciālie noteikumi:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

2.CENU NORĀDĪŠANA PARALĒLĀS 
ATSPOGUĻOŠANAS PERIODĀ



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 Euro ieviešanas likumprojekts;

 Ministru kabineta noteikumu projekts 
„Grozījumi 1999.gada 18.maija noteikumos 
Nr.178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un 
pakalpojumu cenas””;

 Vadlīnijas uzņēmējiem cenu norādīšanai.

Izmaiņas eiro ieviešanai:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 LVL konvertācijā uz EUR izmanto Padomes noteikto maiņas 
kursu. 

 Konvertējot preču un pakalpojumu vienas vienības cenu, tā 
vērtībai euro aiz komata tiek norādītas tikpat zīmes, cik 
noteiktajai vienas vienības cenas vērtībai latos. Apaļojot ņem 
vērā nākamo zīmi aiz pēdējās atstājamās zīmes aiz komata:

1) Ja nākamā zīme ir no 0 līdz 4, tad pēdējās atstājamās zīmes 
vērtība nemainās;

2) Ja nākamā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad pēdējā 
atstājamā zīme tiek apaļota par vienu vērtību uz augšu.

Cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas 3 mēnešus pirms 
euro ieviešanas dienas, un ilgst 6 mēnešus pēc euro ieviešanas 

dienas.

Euro ieviešanas likumprojekts:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 Cenu norādīšanas pamatprincipi nemainās;

 Noteikta atsevišķa kārtība cenu norādīšanai 
paralēlās atspoguļošanas periodā (IV.1 nodaļa), 
pieturoties pie Eiro ieviešanas likumā noteiktajiem 
periodiem un termiņiem, kas stājas spēkā 
1.10.2013.

Izmaiņas cenu norādīšanas noteikumos Nr.178:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 3 mēnešus pirms euro ieviešanas dienas un 6 mēnešus pēc 
euro ieviešanas dienas preču un pakalpojumu cenas 
norādāmas latos un euro.

 3 mēnešus pirms euro ieviešanas dienas var nenorādīt 
noteiktas mērvienības cenu euro, izņemot 13.punktā minēto 
gadījumu, kā arī preču un pakalpojumu sākotnējo cenu euro, ja 
izsludināta preču izpārdošana, cenu pazemināšana vai atlaides.

 6 mēnešus pēc euro ieviešanas dienas var nenorādīt noteiktas 
mērvienības cenu latos, izņemot 13.punktā minēto gadījumu, 
kā arī preču un pakalpojumu sākotnējo cenu latos, ja 
izsludināta preču izpārdošana, cenu pazemināšana vai 
atlaides.”

EM piedāvājums cenu norādīšanai paralēlās 
atspoguļošanas periodā:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

Piens „KAZIŅA” 0,5 l

0,86 Ls/1,22 EUR

1,72 Ls/l

Paraugs cenu norādīšanai 1.10.2013.-
31.12.2013.



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

Akcijas cenu norādīšana 01.10.2013.- 31.12.2013

AKCIJA!

Piens „KAZIŅA” 0,5 l

0,86 Ls

0,50 Ls / 0,71 EUR
1,00 Ls/l



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 Cenu norādīšanas pamatprincips nemainās –
patērētājam nepārprotama, viegli 
identificējama un skaidri salasāma cena;

 Tirgotājs izvēlas cenas norādīšanas veidu - uz 
preces, tās iepakojuma vai cenu zīmē. 

 Tirgotājs var izvēlēties ērtāko un izmaksu ziņā 
lētāko cenu norādīšanas variantu arī cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodā.

Svarīgi atcerēties:



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

Mērķauditorija:

 Tirdzniecības uzņēmumu (t.sk. interneta 
tirdzniecības vietas);

 Pakalpojumu sniedzēji.

Vadlīniju nefinanšu sabiedrībām par pareizu 
cenu aprēķinu un atspoguļošanu izstrāde



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 Sniegt vispārīgu skaidrojumu par cenu norādīšanas kārtību 
saskaņā ar MK noteikumiem nr. 178;

 Informēt par maiņas kursu un konvertācijas nosacījumiem 
(t.sk summu noapaļošanu);

 Sniegt informāciju par cenu norādīšanas kārtību no 
01.10.2013. – 31.12.2013., norādot piemērus;

 Sniegt informāciju par cenu norādīšanu no 01.01.2014. –
30.06.2014., norādot piemērus;

 Izskaidrot prasības pakalpojumu cenu norādīšanai cenu 
paralēlās atspoguļošanas periodā;

 Precizēt kritērijus pēc kuriem tiks vērtēti negodīgas 
komercprakses gadījumi. 

Vadlīniju mērķis



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 PTAC plāno sagatavot priekšlikumu vadlīnijām 
līdz 01.12.2012.;

 Izsūtīt saskaņošanai atbildīgajām iestādēm un 
NVO, izvietot sabiedriskajai apspriešanai;

 Pabeigt vadlīniju izstrādi/ noformēšanu līdz 
01.02.2013. (atkarīgs no MK noteikumu Nr. 178 
grozījumu apstiprināšanas).

Vadlīniju izstrāde



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 PTAC mājas lapā;

 Eiro mājas lapā

 Preses relīzes;

 Semināri komersantiem;

 Sociālie mediji;

 NVO iesaistīšana (LTA, LTRK, LDDK, LIA, PIAA);

 Baneru izvietošana mājas lapās, kurās ieskatās 
komersanti;

 U.c.

Vadlīniju izplatīšana



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

 EM vadītā Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju 
darba grupa gaidīs Jūsu ierosinājumus un 
priekšlikumus cenu norādīšanai euro ieviešanai.

 Kontaktinformācija:

Priekšlikumi? Komentāri?

Linda Duntava
Iekšējā tirgus departamenta 

Konkurences, tirdzniecības un 
patērētāju tiesību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013213
linda.duntava@em.gov.lv

Maija Ziediņa-Brigmane
Iekšējā tirgus departamenta 

Konkurences, tirdzniecības un 
patērētāju tiesību nodaļas vecākā 

referente
Tālrunis: 67013230

maija.ziedina-brigmane@em.gov.lv



Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija

Ministry of Economics
Republic of Latvia

Paldies par uzmanību!

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: 67013101
Fakss: 67280882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājas lapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

mailto:pasts@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv/
http://www.youtube.com/ekonomikasministrija


Eiro ieviešana Latvijā: 
kases aparātu vadlīnijas

2012. gada 28. novembrī



Kases aparātu pielāgošana

Darījumu kopsummas uzrādīšana kases čekā  
cenu paralēlās atspoguļošanas periodā 

 
                                01.10.2013.                        līdz                              30.06.2014. 

No 01.07.2014. 

Norēķinu 
veidu 

piemēri 

 Latu un euro 
vienlaicīgās 

apgrozības periods 

 

no 01.01.2014. līdz 
14.01.2014. 

skaidra 

nauda 

- cenas čekā 

tikai latos; 

 

- PVN tikai 

latos; 

 

- darījumu 

kopsumma 

čekā latos un 

euro; 

 

- samaksu 

saņem latos; 

 

- atlikumu 

izdod latos. 

- cenas čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos; 

 

- samaksu saņem 

gan euro, gan 

latos; 

 

- atlikumu izdod 

euro. 

- cenas čekā tikai 

euro; 

 

- PVN tikai euro; 

 

- darījumu 

kopsumma čekā 

euro un latos ; 

 

- samaksu saņem 

euro; 

 

- atlikumu izdod 

euro. 

- cenas čekā 

tikai euro; 

 

- PVN tikai 

euro; 

 

- darījumu 

kopsumma 

tikai euro; 

 

- samaksu 

saņem euro; 

 

- atlikumu 

izdod tikai 

euro 

 



Kases aparātu pielāgošana

Informācija X pārskatā cenu paralēlās 
atspoguļošanas un latu un euro vienlaicīgās 

apgrozības periodā:

līdz 2014.gada 1.janvārim reģistrēto darījumu
kopsummas naudas izteiksmē norāda latos,

no 2014.gada 1.janvāra - tikai euro.



Kases aparātu pielāgošana

Informācija Z pārskatā cenu paralēlās 
atspoguļošanas un latu un euro vienlaicīgās 

apgrozības periodā

 līdz 2014.gada 1.janvārim – nedzēšamajā
elektroniskajā atmiņā tiek fiksēta darījumu
kopsumma latos,

 no 2014.gada 1.janvāra – tikai euro.



Kases aparātu pielāgošana

Kases aparāta žurnālā aizpildīšana

 euro un latu vienlaicīgas apgrozības periodā –
divas nedēļas no 2014.gada 1.janvāra žurnālu
papildina ar ailēm, lai varētu uzrādīt no kases
aparāta izņemto naudas summu žurnālā latus
un euro.



Kases aparātu pielāgošana

 informācijas uzrādīšana numurētās un Valsts 
ieņēmumu dienestā reģistrētās kvītīs,

 informācijas uzrādīšana ieņēmumu uzskaites 
reģistrā.



Paldies Jums par 
uzmanību!

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv

https://twitter.com/eiro_lv

Jautājumi?

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv


Eiro ieviešana Latvijā
Nodokļu vadlīnijas

2012. gada 28. novembrī



– Vadlīniju mērķis

– Vispārīgie principi

– Speciālie principi

Apskatāmie jautājumi
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Vadlīniju mērķis

Skaidrot Euro ieviešanas likumprojektā noteikto 
regulējumu attiecībā uz nodokļu maksājumu 
jautājumiem pārejas periodā no latiem uz eiro 
(sākot ar eiro ieviešanas dienu).
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– Vadlīniju mērķis

– Vispārīgie principi

– Speciālie principi

– Praktiskā informācija

Apskatāmie jautājumi
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Vispārīgie principi

• Nodokļa apmēra konvertācija (tā pārrēķināšana) 
no latiem uz eiro notiks pēc oficiālā maiņas kursa, 
noapaļojot matemātiski:

– ja 3.zīme aiz komata ir 0-4, centa vērtība 
nemainās;

– ja 3.zīme aiz komata ir 5-9, centa vērtība mainās 
uz augšu

• Oficiālais maiņas kurss - ES Padomes noteiktais 
latu maiņas kurss pret vienu eiro (pašreizējais LB 
noteiktais kurss 1 EUR = 0,702804)
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Vispārīgie principi

• Nodokļu administrācijām un nodokļu 
maksātājiem, kuri paši ir atbildīgi par 
maksājamā nodokļa apmēra noteikšanu, ir 
pienākums nodrošināt datu nepārtrauktību un 
konvertācijas procesa izsekojamību.

• Robežšķirtne – diena, ar kuru tiek ieviests eiro
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Vispārīgie principi

• Par periodu, kurā maksāšanas līdzeklis ir lats (latu periods), 
visi nodokļu aprēķini un arī vēlāk eiro apgrozības periodā 
veiktie nodokļu pārrēķini neatkarīgi no tā, vai to veic 
nodokļu maksātājs vai nodokļu administrācija, ir veicami 
latos.

• Latu perioda nodokļu, neatkarīgi no tā, kad ir veikti šie 
nodokļu aprēķini, maksājumi, sākot ar eiro ieviešanas 
dienu, tiks veikti eiro, konvertējot aprēķināto nodokli pēc 
oficiālā maiņas kursa un Euro ieviešanas likumprojektā 
noteiktajiem matemātiskajiem noapaļošanas principiem. 

• Sākot ar eiro ieviešanas dienu, nodokļi (arī nodokļu avansa 
maksājumi), nodevas un citi nodokļu jomā noteiktie 
maksājumi aprēķināmi un maksājami eiro.
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Vispārīgie principi

• Nodokļu likumos un Ministru kabineta noteikumos līdz eiro 
ieviešanas dienai tiks veikti grozījumi, mainot valūtas 
nosaukumu no «lats» uz «euro» un izsakot skaitliskās vērtības 
eiro. Arī tās tiks konvertētas pēc oficiālā maiņas kursa, 
ievērojot matemātiskos noapaļošanas principus. 

• Tas attiecas uz tādiem nodokļu elementiem kā, piemēram, ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums 
(mēnesī 45 latu) vai slieksnis iekšzemes PVN maksātāja 
reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā 
preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā (7000 latu). 
Pārrēķina rezultāts (piemērā izmantots LB noteiktais eiro 
maiņas kurss):
• Ls 45 = EUR 64.02923148 => noapaļojot EUR 64.03
• Ls 7000 = EUR 9960.102674 => noapaļojot EUR 9960.10

28.11.2012 Finanšu minstrja 69



Vispārīgie principi

• PVN likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis 
reģistrācijai kā PVN maksātājam ir noteikts ES 
Padomes lēmumā, ar ko Latvijai ir piešķirta 
atkāpe - EUR 50000.

• Latvijas likumā minētais slieksnis izteikts latos –
35000. Konvertējot to atpakaļ uz eiro (piemērā 
izmantots LB noteiktais eiro maiņas kurss), 
iznāktu EUR 49800.51337. 

• Likumā vajadzētu iekļaut ES Padomes lēmumā 
noteikto reģistrācijas slieksni.
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– Vadlīniju mērķis

– Vispārīgie principi

– Speciālie principi

– Praktiskā informācija

Apskatāmie jautājumi
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Speciālie principi

• Tiesiskie instrumenti:
– visi tiesību akti (likums, Ministru kabineta noteikumi, Ministru 

kabineta rīkojums, pašvaldības saistošie noteikumi u.c.);
– iestāžu administratīvie akti (piemēram, lēmums par nodokļu 

revīzijas (audita) rezultātiem, lēmums par datu atbilstības 
pārbaudes rezultātiem, lēmums par nodokļu samaksas termiņa 
pagarināšanu, paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli);

– tiesas nolēmumi (piemēram, spriedums par aprēķinātā nodokļu 
maksājuma samazināšanu);

– līgumi (piemēram, vienošanās līgums saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 41.pantu);

– citi instrumenti, kas rada jebkādas tiesiskas sekas (nodibina, 
groza, konstatē vai izbeidz konkrētas tiesiskās attiecības vai 
konstatē faktisko situāciju)
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Speciālie principi

• Akcīzes nodokļa marķējumi uz cigarešu 
iepakojuma
• Akcīzes preču noliktavās cenu paralēlās 

atspoguļošanas perioda sākumā (01.10.2013.) 
atrodošās cigaretes, kuras būs marķētas ar akcīzes 
nodokļa markām, uz kurām maksimālā 
mazumtirdzniecības cena būs norādīta latos, varēs 
nodot patēriņam, piegādājot vairumtirdzniecībai vai 
mazumtirdzniecībai, līdz 2013.gada 31.decembrim.

• Šādām cigaretēm mazumtirdzniecības vietās cena eiro 
būs norādāma cenrādī (to nevajadzēs norādīt atsevišķi 
uz katras cigarešu paciņas).
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Speciālie principi

• Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa 
maksājumi
– Sākot ar eiro ieviešanas dienu, uzņēmumu ienākuma 

nodokļa avansa maksājumi tiks noapaļoti līdz veseliem 
eiro.

– Ja uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja taksācijas 
periods ir sācies pirms eiro ieviešanas dienas un 
turpinās pēc pārejas uz eiro, sākot ar eiro ieviešanas 
dienu, maksājamais uzņēmumu ienākuma nodokļa 
avansa apmērs tiks noteikts, iepriekš latos veiktos 
avansa maksājumus, konvertējot pēc oficiālā maiņas 
kursa
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Speciālie principi

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kam nav 
pienākuma kārtot grāmatvedību un kas taksācijas 
periodos pirms eiro ieviešanas dienas vai lata un eiro 
vienlaicīgas apgrozības periodā ir ieguvis nekustamo 
īpašumu vai citus aktīvus, vai saistības, kuru vērtība 
izteikta latos, periodā, sākot ar eiro ieviešanas dienu, ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu no 
šādu aktīvu vai saistību atsavināšanas nosaka, minētā 
nekustamā īpašuma vai citu aktīvu iegūšanas vērtību vai 
saistību vērtību konvertējot pēc oficiālā maiņas kursa. 
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– Vadlīniju mērķis

– Vispārīgie principi

– Speciālie principi

– Praktiskā informācija

Apskatāmie jautājumi
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Praktiskā informācija

Skaidrās naudas bezmaksas 
nomaiņa:
• 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas  

visās kredītiestādēs;
• 1 mēnesi tajās VAS "Latvijas 

Pasta" nodaļās, kuru 
apkalpošanas teritorijā 
neatrodas komercbanku 
filiāles un iedzīvotājiem nav 
alternatīvu iespēju veikt 
skaidras naudas apmaiņu;

• neierobežotu laiku Latvijas 
Bankā.

Bezskaidrās naudas bezmaksas 
nomaiņa:
• sākoties eiro ieviešanas dienai, 

visi lati kredītiestāžu un citu 
maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju kontos tiks 
konvertēti uz eiro. Visi latu 
darījumi un maksājumi tiks 
veikti eiro. 

1/2
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Praktiskā informācija

Paralēlās atspoguļošanas 
periods:
• 3 mēnešus pirms un 6 

mēnešus pēc eiro ieviešanas 
visas pakalpojumu un preču 
cenas obligāti būs norādītas 
latos un eiro.

• Rekomendējošais cenu 
atspoguļošanas periods ir 
uzreiz pēc maiņas kursa 
noteikšanas, t.i. 6 mēnešus 
pirms eiro ieviešanas un 1 
gadu pēc eiro ieviešanas.

Vienlaicīgās apgrozības periods:
• 2 nedēļas pēc eiro ieviešanas 

tiks nodrošināta skaidras 
naudas latu un eiro vienlaicīga 
lietošana. Līdz 2014. gada 14. 
janvārim iedzīvotāji varēs veikt 
norēķinus gan latos, gan eiro.

2/2
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Paldies Jums par 
uzmanību!

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv

https://twitter.com/eiro_lv

Jautājumi?

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv


Dāvanu karšu, DUS viennolūka
maksājuma karšu u.c. 

viennolūka instrumentu vadlīnijas
2012. gada 28. novembrī



Termins

• personalizēta ierīce vai procedūru kopums, ko 
maksājumu pakalpojumu izmantotājs izmanto, 
lai ierosinātu maksājumu, bet kuru preces vai 
pakalpojuma pirkšanai izmanto tikai tā 
izlaidēja atrašanās vietā (telpās) vai atbilstoši 
līgumam ar izlaidēju – arī ierobežotā 
pakalpojumu sniedzēju tīklā, vai attiecībā uz 
ierobežotu preču vai pakalpojumu klāstu.

EIL, 1.pants 7) punkts



Piemēri

• Tirgotāju izdotās dāvanu kartes

• Degvielas uzpildes staciju viennolūka
maksājuma kartes



Vispārīgie principi

• Konvertācija no latiem uz eiro, dalot latus ar 
oficiālo maiņas kursu un noapaļojot līdz 
veseliem eiro centiem:

– Ja trešā zīme aiz komata ir 0 līdz 4, tad centa 
vērtība nemainās
piemēram, 7 lati = 9,960  9,96 eiro

– Ja trešā zīme aiz komata ir 5 līdz 9, tad cents tiek 
apaļots par vienu vērtību uz augšu
piemēram, 10 lati = 14,228  14,23 eiro



Vispārīgie principi

• Padomes Regula (EK) Nr. 1103/97 par dažiem 
noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu

– Oficiālo kursu neapaļo un nesaīsina, veicot 
konvertēšanu;

– Oficiālo kursu izmanto abpusējai konvertēšanai 
eiro vienības un latu vienības starpā. Neizmanto 
apgrieztās likmes, ko atvasina no maiņas kursiem.



Vispārīgie principi

• Padomes Regula (EK) Nr. 1103/97 par dažiem 
noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu 
(turpinājums)
– Naudas summas, kas jākonvertē no vienas valsts 

valūtas citā (piemēram, no iedzīvotājam ir 
nepieciešamība par latiem iegādāties dolārus), 
vispirms konvertē naudas vienībās, kas izteiktas 
eiro vienībās, šo summu noapaļo, atstājot ne 
mazāk kā trīs zīmes aiz komata, bet pēc tam 
konvertē citas valsts valūtas vienībās.



Speciālie principi

• Elektroniskā formāta viennolūka maksājuma 
instrumentu pielāgošana euro valūtai
– EIL 10(1) – sākoties eiro ieviešanas dienai, 

elektroniskajā formātā latos izdotās dāvanu kartes, 
DUS viennolūka maksājuma kartes u.c. viennolūka
maksājuma instrumentus – konvertē uz eiro, 
saglabājot unikālo identifikatoru nemainīgu.

– EIL 11(2) – viennolūka maksājuma instrumenti, kas 
tika izmantoti latos līdz  eiro dienai, sākot ar eiro 
dienu, tiek lietoti eiro.



Speciālie principi

• Papīra formāta viennolūka maksājuma 
instrumentu pielāgošana eiro valūtai
– EIL 13(6) dāvanu karte (piemēram), uz kuras ir attēlota 

nominālvērtība latos vai gan latos, gan eiro, pēc eiro 
ieviešanas dienas ir derīga līdz tai noteiktā termiņa 
beigām. Līdz ar to šādu dāvanu karšu atkārtota 
izdošana vai pārdrukāšana saistībā ar eiro ieviešanu 
nav nepieciešama.

– EIL 4(1) summas, kas ir norādītas uz maksājuma 
instrumenta latos, ar eiro dienu uzskatāmas par 
summām eiro, ievērojot oficiālo kursu.



Praktiskā informācija

Skaidrās naudas bezmaksas 
nomaiņa:
• 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas  

visās kredītiestādēs;
• 1 mēnesi tajās VAS "Latvijas 

Pasta" nodaļās, kuru 
apkalpošanas teritorijā 
neatrodas komercbanku 
filiāles un iedzīvotājiem nav 
alternatīvu iespēju veikt 
skaidras naudas apmaiņu;

• neierobežotu laiku Latvijas 
Bankā.

Bezskaidrās naudas bezmaksas 
nomaiņa:
• sākoties eiro ieviešanas dienai, 

visi lati kredītiestāžu un citu 
maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju kontos tiks 
konvertēti uz eiro. Visi latu 
darījumi un maksājumi tiks 
veikti eiro. 
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Praktiskā informācija

Paralēlās atspoguļošanas 
periods:
• 3 mēnešus pirms un 6 

mēnešus pēc eiro ieviešanas 
visas pakalpojumu un preču 
cenas obligāti būs norādītas 
latos un eiro.

• Rekomendējošais cenu 
atspoguļošanas periods ir 
uzreiz pēc maiņas kursa 
noteikšanas, t.i. 6 mēnešus 
pirms eiro ieviešanas un 1 
gadu pēc eiro ieviešanas.

Vienlaicīgās apgrozības periods:
• 2 nedēļas pēc eiro ieviešanas 

tiks nodrošināta skaidras 
naudas latu un eiro vienlaicīga 
lietošana. Līdz 2014. gada 14. 
janvārim iedzīvotāji varēs veikt 
norēķinus gan latos, gan eiro.
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Paldies Jums par 
uzmanību!

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv

https://twitter.com/eiro_lv

Jautājumi?

http://www.eiro.lv/eng
https://twitter.com/eiro_lv

