
 

 

 
 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atzīst, ka šim nolūkam likums nav definējis pārejas periodu, tomēr sola, ka pārbaudes 
pasākumos VID rīcība būs konsultatīva, nevis represīva. 

Saeima grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" pieņēma 12.decembrī. Oficiālajā izdevumā "Latvijas 
Vēstnesis" likums publicēts 23.decembrī, un tas stājas spēkā 1.janvārī. Valsts ieņēmumu dienests 15.decembrī mājaslapā 
www.vid.gov.lv nodokļa maksātājus informēja: jānodrošina, lai kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai 
iekārtā savlaicīgi (ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.janvārim) tiktu ieprogrammēti atbilstoši rekvizīti - atbilstošās PVN likmes, 
kas norādāmas kases čekā, kā arī X un Z pārskatā. Pēc likuma izsludināšanas 23.decembrī VID skaidroja, kā jārīkojas, ja 
vēl nav veikta kases aparātu pārprogrammēšana (papildus kases čekam izsniedzot kvīti, ar roku izdarot labojumus 
tipogrāfiski iespiestajā kases aparāta žurnāla ailēs utml.) 

  

Tirgotāji jau saskaitījuši papildu izdevumus 

Nodokļu maksātāji jau pāris nedēļas ir pauduši satraukumu, ka lielā apjoma dēļ šo prasību nepagūs izpildīt. Latvijas 
tirgotāju asociācija paziņojusi, ka tirgotājiem PVN likmes maiņas process izmaksās astoņus miljonus latu, jo ir 
jāpārprogrammē 67 tūkstoši kases aparātu, jāizlabo 40 tūkstoši grāmatvedības programmu, jāpārraksta 75 tūkstoši 
pavadzīmju un jāatdod tikpat daudz preču ar fiksētu pārdošanas cenu partiju piegādātājiem, jāpārrēķina cenas, kā arī 
jānomaina 80,4 miljoni cenrāžu. Asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs aģentūrai BNS izteicies, ka tas būs papildu 
darbs gadu mijā 200 tūkstošiem tirdzniecības nozares darbinieku. 

  

Citviet skaidro vairāk 

Arī nodokļu konsultanti uzsver, ka PVN likmju maiņa notikusi ļoti strauji, tieši tālab būtu bijis vēlams savlaicīgāk un 
plašāk nodokļu maksātājiem skaidrot, kā tikt galā šādā situācijā. "Sorainen" Rīgas biroja partneris Baltijas Nodokļu prakses 
vadītājs Jānis Taukačs grozījumu izsludināšanu tuvu spēkā stāšanās termiņam uzsver kā pārsteigumu, kura sekām nav bijis 
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TĒMAS/Problēma 

Jaunajā gadā no pieciem uz desmit procentiem un no 18 uz 21% paaugstinātās pievienotā vērtības nodokļa (PVN) 
likmes būs papildu slogs iedzīvotājiem, jo tas ir nodoklis, kuru samaksā patērētājs. Uzņēmēji uztraucas par citu, jo 
steigā ir jāizprot, kā piemērot veco un jauno likmi preču un pakalpojumu darījumos, kas no 2008.gada iesniedzas 
2009.gadā, un jāpagūst pārprogrammēt kases aparātus un sistēmas. 
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laika un iespēju pienācīgi sagatavoties. Jā, decembra vidū likuma normas jau bija zināmas, taču tā precīzai ievērošanai 
jāzina arī teksta galīgā redakcija, kas nebija pieejama. No paskaidrojumiem VID mājas lapā, viņaprāt, jāsaprot, ka 
uzņēmējiem tomēr tiks dots laiks sakārtot kases aparātu darbību atbilstoši jaunajām prasībām. Savukārt "Sorainen" 
vecākais jurists, nodokļu speciālists Ūve Zosārs ir palūkojis, kā ar saviem nodokļu maksātājiem komunicējuši nodokļu 
dienesti citās valstīs, kurās arī tiek mainītas PVN likmes. Piemēram, Anglijā, kur likme ir pazemināta par 2,5%, esot daudz 
skaidrojumu, arī par to, kā jārīkojas atsevišķās situācijās ar PVN vecās un jaunās likmes piemērošanu, kas ir svarīgi, 
piemēram, attiecībā uz ceturkšņa līgumiem, ja līguma termiņš iesniedzas laikā, kad spēkā jau ir jaunā likme. 

  

VID konsultēs, nevis uzreiz sodīs 

Uz portāla LV.LV vaicāto, kā mazināt spriedzi kases aparātu pārkārtošanai darbam ar jaunajām PVN likmēm, VID 
Komunikācijas daļa atzina, ka grozījumi normatīvajos aktos ir notikuši ļoti strauji. Tāpēc šajā situācijā "VID par savu 
uzdevumu uzskata izturēties ar izpratni pret uzņēmējiem". Nodokļu administrācija izprotot radušos situāciju un to, ka 
uzņēmējiem ir ļoti maz laika, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas. "VID pieļauj, ka aptuveni mēnesis ir pietiekams laiks, lai 
uzņēmēji pagūtu pārprogrammēt kases aparātus un sistēmas uz jauno PVN likmi. Gadījumos, ja VID veiks pārbaudes kādā 
no uzņēmumiem saistībā ar kases aparātu pārprogrammēšanu, VID rīcība būs konsultatīva rakstura un vērsta uz 
izskaidrošanu, nevis uz represīviem kontroles pasākumiem," pausts VID komentārā. 

VID arī atgādina, ka kases aparātu pārprogrammēšanu drīkst veikt kases aparāta apkalpojošais dienests. Šo, pašreiz 97 
dienestu saraksts publicēts adresē http://www6.vid.gov.lv/vid_pdb/ka_tirg_all.asp 

VID mājas lapā ir atrodams arī lietošanai atļauto kases aparātu un kases sistēmu saraksts. 

  

Ja apkalpojošais dienests pieteikts laikus 

VSIA "Latvijas Vēstnesis" Klientu centra vadītāja Aija Sinkeviča portālu LV.LV informēja, ka viņa kases aparātu 
apkalpojošo dienestu pieteikusi drīz pēc likuma grozījumu pieņemšanas - decembra vidū. Klientu centrā, kurā ir divi kases 
aparāti, viena kases aparāta CHD 355OT pārprogrammēšana maksājusi 7,08 latus (6.00 Ls + PVN 18%, janvārī arī šim 
pakalpojumam būs 21%). Tā kā jaunā PVN likme iestatīta 30.decembrī no rīta, darba dienas atlikušajā daļā centrs 
klientiem kā darījumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus izrakstījis stingrās uzskaites kvītis. Apkalpojošā dienesta 
pārstāvim darbs, pārveidojot aparātā PVN likmi no 18% uz 21%, aizņēmis apmēram pusstundu (kopā ar ierakstu izdarīšanu 
kases tehniskajās pasēs abiem aparātiem). Taču, ja kases aparātā būtu nepieciešams mainīt arī fiskālās atmiņas shēmu un 
veikt vēl citas programmēšanas darbības, nāktos maksāt 25 latus, kas aizņemtu aptuveni 1 stundu vienam kases aparātam. 

  

Kā rīkoties, kamēr jaunās likmes nav ieprogrammētas 

VID arī konspektīvi informē par jauno PVN likmju ieprogrammēšanu kases aparātā:  

"Sākot ar 2009.gada 1.janvāri, ar PVN apliekamiem kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā 
reģistrētiem darījumiem, ir jāpiemēro jaunā, konkrētam darījumam atbilstošā PVN likme. 

Saistībā ar nepieciešamību pārprogrammēt rekvizītus, kases aparāta lietotājam aparāta žurnālā ir jāreģistrē precīzs 
apkalpojošā dienesta izsaukšanas datums un laiks. Gadījumā, ja apkalpojošais dienests nav veicis jauno PVN likmju 
pārprogrammēšanu kases aparātā, tad laikposmā līdz aparāta pārprogrammēšanai VID iesaka darījumus reģistrēt ar 
līdzšinējām PVN likmēm - ar tādām, kādas tās ir ieprogrammētas kases aparātā. 

"VID pieļauj, ka aptuveni mēnesis ir 

pietiekams laiks, lai uzņēmēji pagūtu 

pārprogrammēt kases aparātus un sistēmas 

uz jauno PVN likmi."
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Šajā laikposmā, kamēr par kases aparātā reģistrētajiem darījumiem tiek izsniegts kases čeks, kurā norādītas neatbilstošas 
PVN likmes, kases čeks tikai apliecinās par darījumu saņemto samaksu. Kases aparāta lietotājam ir pienākums pēc 
darījuma partnera pieprasījuma izsniegt attaisnojuma dokumentu (kvīti), kurā norādīti visi likumā "Par grāmatvedību" un 
likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktie rekvizīti, kā arī kases čeka datums un numurs. Kases čekam papildus 
noformētajā attaisnojuma dokumentā (kvītī) norādāma 2009.gadā spēkā esošā darījumam piemērojamā PVN likme un 
summa. Kases čeks ar neatbilstošām PVN likmēm bez papildus noformēta attaisnojuma dokumenta (kvīts) nevar tikt 
izmantots par attaisnojuma dokumentu. 

Ja kases aparātā darījumi tiek reģistrēti ar līdzšinējām PVN likmēm, kases aparāta žurnālā reģistrēto darījumu kopsummas 
un PVN summas pārrēķina un norāda atbilstoši 2009.gadā spēkā esošajām PVN likmēm. Z pārskatā, pamatojoties uz kuru 
tiek izdarīti ieraksti kases aparāta žurnālā, veic attiecīgus nepieciešamos labojumus (norādot pareizās PVN likmes, 
aprēķinot pareizo PVN summu, u.c.). 

Tipogrāfiski iespiesta kases aparāta žurnāla ailēs, kurās ir atšifrētas līdz 2008.gada 31.decembrim spēkā esošās PVN 
likmes, var ar roku labot PVN likmes uz tādām, kādas ir spēkā no 2009.gada 1.janvāra." 

  

Kases aparātu lietošanā mēdz būt daudz pārkāpumu 

Kases aparāts jālieto katram nodokļu maksātājam, kas veic saimniecisko darbību un par darījumiem saņem samaksu 
skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājumu apliecinājumiem (kas varētu būt, piemēram, čeki, taloni, 
dāvanu kartes u.c.). Galvenie normatīvie akti, kas nosaka darbību ar kases aparātiem ir Ministru kabineta 2007.gada 
2.maija noteikumi Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība". Šie 
noteikumi nosaka nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu (turpmāk - kases aparātu) 
lietošanas kārtību, lietotājus, darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus, lietotāju un apkalpojošo dienestu 
pienākumus, kā arī kārtību, kādā kases aparāti, to lietotāji un apkalpojošie dienesti reģistrējami VID vienotajā datubāzē 
(reģistrā). 

Informācija par iepriekšējos gados VID veiktajām kases aparātu atbilstības pārbaudēm mazumtirdzniecības uzņēmumos 
liecina, ka visbiežāk pieļautas šādas kļūdas: 

� Kases aparātā nav ieprogrammēti un X pārskatā, Z pārskatā un kases čekā netiek norādīti normatīvajos aktos 
noteiktie rekvizīti.  

� Nav noslēgts vai pagarināts rakstisks līgums ar apkalpojošo dienestu, vai arī šis līgums par apkalpošanu neatrodas 
kases aparāta lietošanas vietā.  

� VID nav paziņots par kases aparāta lietošanas izbeigšanu vai pārtraukšanu.  
� Kases aparātam nav stingrās uzskaites plombas vai arī šī plomba ir bojāta.  
� Kases aparāta naudas kastē esošās naudas kopsummas neatbilst X pārskatā norādītajai naudas summai.  

Latvijā 2008.gada 1.decembrī Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā bija reģistrēta 80 741 persona. 

 

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" 

"VID par savu uzdevumu uzskata izturēties 

ar izpratni pret uzņēmējiem."

Page 3 of 3LV.LV

13.06.2011http://www.portalslv.lv/body_print.php?id=185997


