Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

Vadlīnijas viesnīcām un restorāniem,

kā ieteicams rīkoties 31.12.2013. naktī Latvijas Republikai pārejot uz eiro valūtu

Vadlīniju mērķis - sniegt informāciju viesnīcām (naktsmītnēm) un restorāniem (sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumiem), kā ieteicams rīkoties 31.12.2013. naktī Latvijas Republikai
pārejot uz eiro valūtu.
Vispārīgie jautājumi:
1. Sākot ar šī gada 01.oktobri, EKA čekos tiek norādīta darījuma kopsumma latos un
eiro, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Līdz 31.12.2013. (ieskaitot) EKA čekā kā
pirmā valūta jānorāda lati, savukārt no 01.01.2014. kā pirmā valūta jānorāda eiro.
2. Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 7.panta pirmajai un otrajai daļai līdz
14.01.2014. (ieskaitot) apgrozībā vienlaikus ir lati un eiro. Tādejādi no 01.01.2014.
līdz 14.01.2014. saņemot maksājumu latos, atlikumu jāizdod eiro.
3. Komersantam iesakām savai komercbankai pasūtīt maiņas naudu eiro, ņemot vērā
apstākli, ka līdz 14.01.2014. saņemot latus, jāizdod eiro un to, ka pirmajās eiro
ieviešanas dienās var būt pastiprināts latu pieplūdums, klientam norēķinoties ar
latiem. Lai izvairītos no gadījumiem, ka rodas problēmas ar naudas izdošanu
klientam eiro trūkuma dēļ, rekomendējam pasūtīt maiņas naudu ne mazāk kā 5 darba
dienu apgrozījuma apjomā.
4. Norēķiniem ar eiro, sākot ar 01.01.2014. nedrīkst izmantot kases aparātus, kamēr nav
izdrukāts kases aparāta dienas jeb Z pārskats un kases aparāta žurnālā fiksēta Z
pārskatā uzrādītā visu iepriekšējo darījumu kopsumma latos.
5. 31.12.2013. aptuveni 15 – 30 minūtes pirms plkst. 24.00, komersantam obligāta
prasība ir izdrukāt kases aparāta dienas jeb Z pārskatu un kases aparāta žurnālā fiksēt
Z pārskatā uzrādīto visu iepriekšējo darījumu kopsumma latos.
6. Tirdzniecības telpās līdz 31.12.2013. plkst.24.00 nevar atrasties skaidras naudas eiro,
kas saņemti priekšpiegādes otrās fāzes ietvaros, tiem jāglabājas slēgtos seifos
atsevišķi no citām naudas zīmēm, tos komersants drīkst ienest tirdzniecības zālē un
ievietot kases aparātos tikai ap plkst.24.00, kad tiek izdrukāts kases aparāta dienas
jeb Z pārskats par 31.12.2013.
7. Dāvanu kartes, kas izsniegtas līdz šī gada 31.12.2013. ar derīguma termiņu 2014. vai
turpmākajos gados un noteiktu nominālu preces vai pakalpojuma saņemšanai latos,
var tikt izmantotas līdz noteiktajam termiņam pārrēķinot summu eiro saskaņā ar ES
Padomes oficiālo maiņas kursu 0,702804 LVL = 1 EUR.
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8. Lai izvairītos no eiro viltojumiem, rekomendējam iegādāties eiro detektorus!
Ieteikumi restorāniem:
9. Ņemot vērā, ka 31.12.2013. restorānos notiks Jaungada sagaidīšanas pasākumi,
norādām, ka var būt apgrūtinoša vai neiespējama kases aparāta dienas jeb Z pārskata
izdrukāšana, ja klienti nebūs norēķinājušies par pasūtīto preci vai pakalpojumu. Līdz
ar to iesakām komersantam savlaicīgi aicināt klientus norēķināties par saņemto vai
pasūtīto preci vai pakalpojumu, savukārt jaunu preci vai pakalpojumu izsniegt līdz
plkst.24.00 tikai pret tūlītēju norēķinu.
10. Ņemot vērā apstākli, ka Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu laikā varētu būt
apgrūtināta apmaksas saņemšana 31.12.2013. līdz plkst.24.00, kā iespējamais
risinājums - izmantot dāvanu kartes (ielūgumus) ar noteiktu nominālu preces vai
pakalpojuma saņemšanai, proti, pirms minētā pasākuma piedāvāt klientam iegādāties
dāvanu karti noteiktā vērtībā pret kuru līdz plkst.24.00 tiek izsniegta prece vai
pakalpojums. Ja dāvanu kartē (ielūgumā) noteiktā vērtība tiek izmantota un klients
vēlās vēl līdz plkst. 24.00 pasūtīt ēdienu vai dzērienu, iesakām rīkoties saskaņā ar
8.punktā minēto.
Ieteikumi viesnīcām:
11. Viesnīcām, kas izmanto viesnīcas vadības sistēmas (PMS). Tā kā Z atskaites
noņemšana jāveic paralēli nakts auditam, tad pirms tās noņemšanas FO un nakts
audita ir obligāti jānoslēdz visi atvērtie darījumi restorānā/-os un bārā/-os., kā arī
jānoņem attiecīgās Z atskaites.
Papildu informācijai:
1) www.eiro.lv;
2) "Euro ieviešanas kārtības likums" – http://likumi.lv/doc.php?id=254741;
3) "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu" –
http://likumi.lv/doc.php?id=255933&from=off
4) "Eiro ieviešanas praktiskās vadlīnijas uzņēmējiem un pašvaldību institūcijām" –
http://eiro.lv/files/upload/files/struktura/EIRO_Praktiskas%20vadlinijas_buklets_A4
_out.pdf
5) Video lekciju par eiro drošības pazīmēm un to pārbaudi – Latvijas Bankas naudas
eksperta Andra Tauriņa stāstījumā:
http://www.eiro.lv/files/upload/files/eirodrosibaspazimesuntoparbaude-1.pdf un
video: http://www.youtube.com/watch?v=Mj5W1mZNxPg
6) Valsts policijas padomi par naudas drošības jautājumiem –
http://www.eiro.lv/files/upload/files/drosiba-1.pdf

