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    I. VID informēšana 
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Informēšana par papildu darbības veidu 

 uzsākot zobārstniecības praksē mutes dobuma higiēnas preču u.c. 
preču pārdošanu, nodokļu maksātājs informē VID par papildu 
darbības veidu (ja vien tāds jau nav norādīts, reģistrējoties) 
 

 informē, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) 
 

 ja nodokļu maksātājs ir UR reģistrēts komersants – informē brīvā 
formā 
 

 ja nodokļu maksātājs ir VID reģistrēts saimnieciskās darbības 
veicējs: 

 līdz 31.12.2015. – Ministru kabineta 2001.gada 27.marta 
noteikumu  Nr.150 «Noteikumi par nodokļu maksātāju un 
nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts 
ieņēmumu dienestā» 5.pielikums  

 ar 01.01.2016. – strukturēta forma EDS (likums «Par 
nodokļiem un nodevām», Ministru kabineta 2015.gada 
22.septembra noteikumi Nr.537 «Noteikumi par nodokļu 
maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību 
reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā») 
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    II. Preču piegādes 

dokuments 
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Reglamentējošie normatīvie akti 

 Komerclikums – vispārīgās komercdarbības 

regulējošās prasības 

 

 Likums «Par grāmatvedību» – vispārīgās 

grāmatvedības kārtošanas prasības 

 

 Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi 

Nr.585 «Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju» – attaisnojuma dokuments un naudas 

izdevumu apliecinošs dokuments 
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 Prece tirdzniecībai zobārstniecībā tiek saņemta, 
pamatojoties uz preču piegādes dokumentu 
 

 Preču piegādes dokuments – dokuments, kurš 
apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu, 
nosaka preču izcelsmi un piederību preču 
saņemšanas un izsniegšanas vietās 
 

 Obligātie rekvizīti un informācija – MK 21.10.2003. 
noteikumu Nr.585 35.11 punkts  
 

 Var noformēt arī elektroniski! 
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Preču piegādes dokumenta noformēšana 



 preču nosūtītāja (izsniedzēja) rekvizīti 
 

 preču izsniegšanas vietas adrese 
 

 dokumenta veida nosaukums 
 

 dokumenta reģistrācijas datums 
 

 dokumenta reģistrācijas numurs 
 

 preču saņēmēja nosaukums rekvizīti 
 

 preču saņemšanas vietas adrese 
 

 preču nosaukums, mērvienība un daudzums 
 

 attiecīgā saimnieciskā darījuma vai darbības apraksts 
(piemēram, preču piegāde (pārdošana) citam uzņēmumam, 
pārvietošana starp uzņēmuma struktūrvienībām) 
 

 atsauce uz citu dokumentu (ja tāds ir), kurā atrodama 
informācija, kas nepieciešama saimnieciskā darījuma 
novērtēšanai naudas izteiksmē (piemēram, attiecīgs līgums) 
 

 paraksts 7 

Preču piegādes dokumenta rekvizīti: 



 

 Sagatavo līdz preces nodošanas brīdim 
 

 Preču izsniegšanas vietā paraksta preču nosūtītājs 

(izsniedzējs) 
 

 Preču saņemšanas vietā paraksta preču saņēmējs 
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Preču piegādes dokumenta sagatavošanas 

un parakstīšanas kārtība 

Līgums par 
preču piegādi 

Avansa 

maksājums  
(nav obligāts) 

 

Preču piegāde vai  
preču izsniegšana 

Preču saņemšana 

Noformē preču piegādes 

dokumentu, 

paraksta preču nosūtītājs 

Preču piegādes 

dokumentu 

paraksta preču 

saņēmējs 



 

Preču piegādes dokuments sagatavots 
elektroniski 

  

preču nosūtītājs un preču saņēmējs šo 
dokumentu apliecinājuši (autorizējuši) 

 

 autorizēšanas kārtība noteikta noslēgtajā līgumā 
par elektronisko datu apmaiņu un tās 

formātu 

9 

Preču piegādes dokumentu var neparakstīt, ja: 



Par preču piegādes dokumentu var izmantot: 
 

dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar attiecīgo preču 

apriti vai tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām  
 

dokumentu, kas sagatavots attiecībā uz precēm 

saskaņā ar attaisnojuma dokumentam noteiktajām 

prasībām (likuma «Par grāmatvedību» 7.pants) 
 

 

 

Šiem dokumentiem papildu jāsatur preču piegādes 

dokumentam nepieciešamie rekvizīti un informācija! 
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Preču piegādes dokuments 



Preču piegādes dokumentu var nesagatavot: 

 

ja samaksu apliecina kases čeks 

 

ja preču pārvietošana (kravas transportēšana) starptautiskajos vai 

iekšzemes darījumos notiek, pamatojoties uz starptautiskajiem vai 

iekšzemes pārvadājumu dokumentiem, kuri noformēti atbilstoši 

attiecīgiem likumiem vai konvencijām (pārvadājumu dokuments) 

 

Var nebūt visi preču piegādes dokumenta rekvizīti un 

informācija! 
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Preču piegādes dokuments 



 

 

Preču piegādes dokumenta eksemplāru skaitu 
nosaka uzņēmuma vadītājs, ievērojot noteikumos 

noteiktās prasības attiecībā uz viena šā 
dokumenta eksemplāra atrašanās vietu un preču 

saņēmēja norādījumus 
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Preču piegādes dokuments 



 Ja dokumentā ir tikai preču piegādes 
dokumentā uzrādāmie rekvizīti, to nevar 
izmantot par attaisnojuma dokumentu 

 

 Grāmatvedības reģistros drīkst izdarīt ierakstus, 
tikai pamatojoties uz attaisnojuma 
dokumentiem 

 

 Jānodrošina attaisnojuma dokumenta 
identifikācija ar preču piegādes dokumentu 
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Preču piegādes dokuments 



 Var būt sagatavots viens preču piegādes 
dokuments, ja: 

 

 ja preču piegādes veic nepārtraukti 
ilgstošā laikposmā 
 

 ja citos normatīvajos aktos nav noteikts 
citādi  
 

 laikposms nav ilgāks par kalendāro mēnesi  
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Preču piegādes dokuments 



 Preču piegādes un pārvadājumu dokumentus preču 

saņemšanas dienā un pirms preču tālākas piegādes 

(pārdošanas) vai citu darbību veikšanas ar tām 

hronoloģiskā secībā reģistrē :  

 

 uzņēmuma saņemto preču piegādes dokumentu 

un pārvadājumu dokumentu reģistrā  
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Saņemtā preču piegādes dokumenta reģistrēšana 



 Reģistrā norāda vismaz šādu informāciju:  
 

 ieraksta datums un kārtas numurs 

 

 preču piegādes dokumenta vai pārvadājumu 

dokumenta sagatavošanas datums un 

reģistrācijas numurs 

 

 preču piegādes dokumentā vai pārvadājumu 

dokumentā norādītais preču nosūtītājs 

(izsniedzējs) (juridiskās personas nosaukums vai 

fiziskās personas vārds, uzvārds) 
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Saņemtā preču piegādes dokumenta reģistrēšana 



reģistrs kopā ar vienu preču piegādes dokumenta vai 

pārvadājumu dokumenta eksemplāru (vai kopiju, kas 

izstrādāta un apliecināta Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 

noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 

54., 55., 56. un 57.punktā minētajā kārtībā) atrodas katrā preču 

izsniegšanas un saņemšanas vietas adresē līdz 

pārskata gada slēguma inventarizācijai  

 

turpmāko reģistra un dokumenta eksemplāra 

glabāšanas kārtību nosaka uzņēmuma vadītājs 
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Saņemtā preču piegādes dokumenta reģistrēšana 



Dokumenta atvasinājums = noraksts, izraksts vai kopija: 

kopijas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem 

raksta vārdu “KOPIJA” 

apliecinājumā ar lielajiem burtiem rakstīta: 

 vārdus "KOPIJA PAREIZA” 

 amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot 

arī pilnu nodokļa maksātāja nosaukumu), 

personisko parakstu un tā atšifrējumu 

 apliecinājuma vietas nosaukumu 

 apliecinājuma datumu 
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Saņemtā preču piegādes dokumenta reģistrēšana 

KOPIJA PAREIZA     

Zobārstniecības «Zobs» vadītājs  (personiskais paraksts)  V.Uzvārds 

Rīgā 2015.gada 30.novembrī 

Piemērs: 



 

 ja reģistru kārto un glabā tikai elektroniski, 
nodrošina šā reģistra attēlošanu datora ekrānā lasāmā 
veidā un, ja nepieciešams (piemēram, pēc kontrolējošo 
institūciju pieprasījuma), arī iespēju veidot un izsniegt tā 
atvasinājumus papīra formā 
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Saņemtā preču piegādes dokumenta reģistrēšana 



    III. Nodokļu un citu 

maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un 

iekārtu lietošana 
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Reglamentējošie normatīvie akti 
 
 

 Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282 

«Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko 

ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» (spēkā līdz MK 

11.02.2014. noteikumu Nr.96 «Nodokļu un citu 

maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu 

lietošanas kārtība» spēkā stāšanās datumam) 

 Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi 

Nr.96 «Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» 

(Ministru kabinetā tiks lemts par spēkā stāšanās 

termiņu!) 
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Kases aparāta lietošana 
 
 

Lietotājs nodrošina (galvenās prasības): 

 saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstrukcijas 
kases aparāta (kases sistēmas) (turpmāk – kases aparāts) 
iegādi un lietošanu 

 lai persona, kas pilda kasiera pienākumus, tiktu 
apmācīta darbam ar attiecīgo kases aparātu, kā arī 
rakstiski nosaka kasiera pienākumus 

 lai kases aparāta naudas kastē un papildu naudas kastē 
(ja tāda ir) esošās naudas kopsummas atbilstību 
pārskatā norādītajai skaidrās naudas summai X pārskata 
izdrukas brīdī 

 saņemto citu maksājuma apliecinājumu uzskaiti un 
glabāšanu 
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Kases aparāta lietošana 
 
 

Kases aparāta lietošanas vietā jābūt pieejamiem šādiem 

dokumentiem: 

 tehniskā pase (kopā ar noformētajiem aktiem un 

plombēšanas vietu aprakstiem) 

 kases aparāta žurnāls ar izdrukātajiem Z pārskatiem (Z 

pārskatu reģistrs, ja kases aparāta žurnāls tiek sagatavots 

elektroniski) 
 

 

Lietotājs nodrošina: 

 kases aparāta žurnāla glabāšanu pēc aizpildīšanas 5 gadus 

 kontrollentes glabāšanu 3 gadus 
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Darījumu reģistrēšana kases aparātā 
 
 

 

 kases aparātā reģistrējami visi preču pārdošanas 

darījumi un par tiem saņemtā samaksa: 

 skaidrā naudā 

 ar maksājumu kartēm  

 ar citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, 

taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts 

norēķins par darījumu) 

 

 preču pārdošanas darījumus un zobārstniecības 

pakalpojumus reģistrē atsevišķās kases aparāta nodaļās  

 

 darījumu partnerim izsniedzams kases čeks 
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Darījumu reģistrēšana kases aparātā 
 
 

 

 Laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts, veiktie 

darījumi uzskaitāmi ieņēmumu uzskaites reģistrā, 

norādot: 

 ieraksta datumu 

 kārtas numuru 

 darījuma summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām PVN 

likmēm) 

 PVN summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām PVN 

likmēm)  

 citu lietotājam nepieciešamo informāciju 

 

!   Pēc pircēja pieprasījuma noformē VID reģistrēto kvīti 
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Kases čeka rekvizīti 
 
 

 

 kases čekā norādāmie rekvizīti ir noteikti Ministru 

kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 

«Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām» (vai 

MK 20.02.2007. noteikumos Nr.133 «Noteikumi par nodokļu un citu 

maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām 

prasībām», ja kases aparāti ar elektronisko kontrollenti vai kases 

sistēmas reģistrētas VID atbilstoši minētajiem noteikumiem) 
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Kases čeka rekvizīti 
 
 

 

 ja samaksu apliecinošā dokumentā nav norādīti visi likumā 

«Par grāmatvedību» un PVN likumā noteiktie rekvizīti, pēc 

darījuma partnera pieprasījuma: 

 izsniedzams saskaņā ar minētajiem likumiem 

noformēts attaisnojuma dokuments, kurā papildus 

norāda samaksu apliecinošā dokumenta datumu un 

numuru 

 vai izdara papildu ierakstu, norādot nepieciešamos 

rekvizītus un ierakstu veikušās personas uzvārdu un 

ierakstu apliecinot ar parakstu un spiedogu, kurā 

norādīts lietotāja nosaukums, NMR kods un juridiskā 

adrese 
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Kases aparāta žurnāls 
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darba dienas beigās 

izdrukā Z pārskatu 

aizpilda žurnālu, 

pamatojoties uz 

Z pārskatu 

 žurnālam jābūt 

reģistra veidā 

 

 Z pārskata izdrukas 

laiku nosaka lietotājs 

 

 žurnāla lapas numurē 

augošā secībā, 

caurauklo,  

 

 pēdējā lapā norāda 

lapu skaitu  

 

 apliecina ar 

uzņēmuma vadītāja 

parakstu un zīmogu 
Z pārskatu 

ielīmē žurnālā 

 

 

 



Kases aparāta žurnāls 
 
 

 

 elektroniski sagatavotais žurnāls: 
 

 izdrukātos Z pārskatus ielīmē atsevišķā Z pārskatu 

reģistrā, norādot datumu un kārtas numuru 
 

 katra mēneša pēdējā darbadienā izdrukā un brošē 

hronoloģiskā secībā kopā ar Z pārskatu reģistru 

 

 izdrukā un brošē žurnālu arī pēc VID pieprasījuma par 

pārbaudei nepieciešamo laikposmu 
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Kases aparāta žurnāls 
 
 

 ar MK 11.02.2014. noteikumu Nr.96 «Nodokļu un citu maksājumu 
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» 
spēkā stāšanos – jaunas prasības (MK vēl tiks lemts par spēkā stāšanās 
termiņu) 
 

 jālieto hibrīda kases aparāts vai kases sistēma, ja nodokļu 
maksātāja vai tā struktūrvienībā veikto preču piegāžu un (vai) 
sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā 
pārsniedz 200 000 euro 

 žurnāls jāpilda, ja tiek lietots: 
• kases aparāts ar papīra kontrollenti  

• specializētā ierīce vai iekārta  

• ja kases aparātā vai sistēmā tiek reģistrēti ārvalstu valūtas 
pirkšanas un pārdošanas darījumi 

 

 POS termināļu pārskats 

 kases aparātiem ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases 
aparātiem un kases sistēmām – Z pārskatu un POS termināļu 
pārskatu reģistrs 
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    IV. VID reģistrēto kvīšu 

lietošana,  

pārskata par kvīšu 

izlietojumu sagatavošana 
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 pirms lietošanas grāmatiņās brošētas kvītis vai arī 

kvīšu reģistrē VID, iesniedzot pamatotu rakstisku 

iesniegumu 

 reģistrēt var, izmantojot EDS ! 
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VID reģistrētās kvītis 



 uz kvīšu grāmatiņas vāka norādāmā informācija: 

 nodokļu maksātāja nosaukums, NMR kods (ar 

PVN apliekamai personai – PVN numurs) un 

juridiskā adrese 

 kvīšu grāmatiņā esošo kvīšu skaits, sērija un 

numuri (no-līdz); 

 kvīšu reģistrācijas datums VID  

 kvīšu reģistrāciju ar parakstu un zīmogu apliecina VID 

atbildīgā amatpersona vai nodokļu maksātāja 

atbildīgā persona, ja grāmatiņās brošētās kvītis 

reģistrētas, izmantojot EDS 
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VID reģistrētās kvītis 



 VID reģistrēto kvīti noformē 3 eksemplāros: 

 1.eksemplāru izsniedz pircējam (pakalpojuma 

saņēmējam) 

 2.eksemplārs paliek pārdevējam (pakalpojuma 

sniedzējam) 

 3.eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā (ja kvītis 

brošētas grāmatiņās) vai hronoloģiskā secībā 

tiek brošēts kalendāra gada ceturkšņa beigās (ja 

nepieciešams, agrāk) 
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VID reģistrētās kvītis 



 par katru kalendāra gada ceturksni līdz ceturksnim 

sekojošā mēneša 25.datumam iesniedz Valsts 

ieņēmumu dienestā: 

 pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu 

izlietojumu  

 ja kvītis nav izlietotas vai anulētas – tukšu pārskatu 

neiesniedz 

 pārskatu iesniedz, izmantojot EDS 
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Pārskats par kvīšu izlietojumu 



 pārskata periodu 

 NMR kodu (ar PVN apliekamai personai – PVN numuru) 

 nodokļu maksātāja nosaukumu  

 izlietoto un anulēto kvīšu statusu: 

 izlietots – “I” 

 anulēts – “A” 

 kvīšu reģistrēšanas datumu VID 

 sēriju, numurus (no–līdz) un skaitu  

 darījumu summu, kas norādīta izlietotajās un 

anulētajās kvītīs 
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Pārskatā par kvīšu izlietojumu norāda: 
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Pārskatā par kvīšu izlietojumu norāda: 



 

 

 

VID nereģistrē jaunas kvītis,  

ja nav iesniegts pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu 

par iepriekšējo ceturksni! 
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Pārskats par kvīšu izlietojumu 



    IV. VID pārbaudes 

39 



 

 VID nodokļu kontroles pasākumi zobārstniecības 

pakalpojumu sniedzējiem tiek veikti tādā pašā 

kārtībā, kādā citās nozarēs strādājošajiem nodokļu 

maksātājiem, kas nozīmē, ka VID pārbaužu laikā 

neizvirza speciālas prasības šīs nozares pārstāvjiem 
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VID pārbaudes 



VID nodokļu kontroles pasākumu laikā pārbauda: 

 vai visi darījumi tiek reģistrēti EKA 

 vai tiek izsniegts kases čeks vai VID reģistrētā kvīts 

 nepamatota jau reģistrētu darījumu anulēšana 

 vai zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā 

izmantojamajiem materiāliem, instrumentiem un iekārtām 

ir preču izcelsmi un piederību apliecinoši dokumenti 

 vai mazumtirdzniecībā esošajām precēm ir preču izcelsmi 

un piederību apliecinoši dokumenti un vai preču piegādes 

dokumenti preču saņemšanas dienā un pirms preču tālākas 

pārdošanas  hronoloģiskā secībā reģistrēti saņemto preču 

piegādes dokumentu reģistrā vai citā reģistrā  
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VID pārbaudes 



(turpinājums) 

 vai ievēroti likumā «Par nodokļiem un nodevām» noteiktie skaidrās 

naudas lietošanas ierobežojumi (piemēram, vai deklarēti visi 

iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie darījumi, 

kuru summa pārsniedz 1500 euro un vai nav veikti skaidrā naudā 

darījumi, kuru summa pārsniedz 7200 euro) 

 vai dokumenti, kas apliecina zobārstniecības pakalpojumu sniedzēja 

saimnieciskos darījumus, reģistrēti grāmatvedības reģistros  

 vai zobārstniecības pakalpojumu sniedzējs ievērojis citus likumā 

“Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra 

noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” un Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra 

noteikumos Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” noteiktos 

nosacījumus par grāmatvedības kārtošanu, organizāciju un  saņemto 

un izdarīto skaidrās naudas maksājumu uzskaites kārtību 
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VID pārbaudes 



Paldies par uzmanību!  


