
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 

Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 

 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

 

 

Rīga 

22.07.2015. Nr. 0720152321/A1615 

Uz TAP VSS-487 

Ministru prezidentei  

Laimdotai Straujumas kundzei 

Par noteikumu projektu “Grozījumi 

Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra 

noteikumos nr. 95 “Noteikumi par nodokļu 

un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām 

prasībām”” (VSS-487) 
 

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera (LTRK), Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – biedrības) ir 

atkārtoti izvērtējušas valsts sekretāru sanāksmē izsludināto MK noteikumu 

projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos 

nr. 95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko 

ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”” (turpmāk – grozījumu projekts). 

Augstu vērtējot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) sadarbību ar 

biedrībām un veikto lielo ieguldījumu grozījumu projekta pilnveidošanā, 

biedrības iebilst pret šādu grozījumu projekta variantu, jo: 

1. šāds risinājums ir neadekvāti dārgs; 

2. šim risinājumam nebūs gaidītā efekta nodokļu ieņēmuma palielinājuma 

ziņā; 

3. risinājums negarantē informācijas iegūšanu par praksē notikušajiem 

darījumiem. 

Biedrības uzstāj, ka Finanšu ministrijas vadībā projekts ir pilnveidojams 

trīs būtiskos veidos: 

1. Fiskālās atmiņas blokus nosakot kā obligātu drošības garantu darījumu 

oriģinālās informācijas saglabāšanai un izslēdzot papildprasības, kas būtiski 

palielina iekārtu cenu. 

2. Izslēgt no noteikumiem normas par hibrīdkases aparātiem, jo to uzbūve un 

prognozējamā cena pašlaik ir kļuvusi vienāda ar kases sistēmu uzbūvi un 

cenu. 
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3. Nepieciešams vismaz trīs gadus ilgs pārejas periods ar saprātīgiem pārejas 

noteikumiem pēc kases aparātu un sistēmu nonākšanas tirdzniecībā Latvijā, 

vai, ja Finanšu ministrija uzskata, ka jauno iekārtu ieviešana nepieciešama 

īsākā laikā, valstij ir jārod kases aparātu un sistēmu nomaiņai un 

pilnveidošanai nepieciešamais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem. 

Paralēli šim darbam: 

1. revidēt VID mājaslapā publicēto iekārtu sarakstu, tajā saglabājot tikai 

kases aparātus un sistēmas ar fiskālās atmiņas blokiem; 

2. noteikt atbildību par manipulācijām ar darījumu oriģinālo informāciju 

kases aparātos un sistēmās un to fiskālās atmiņas blokos; 

3. licencēt servisa dienestus un paredzēt licenču anulēšanu par 

pārkāpumiem; 

4. sertificēt kases aparātus un sistēmas; 

5. stiprināt VID analītiskās spējas; 

6. veicināt bezskaidras naudas norēķinus Latvijā. 

Biedrības uzskata, ka darbs pie grozījumu projekta nav pabeigts, un nav 

apmierinātas ar diskusijas pārcelšanu uz Ministru kabineta komisijas sēdi. 

Biedrībām arī nav pieņemama situācija, kad praksē pēc būtības nav ņemti 

vērā pirms gada rakstiski iesniegtie priekšlikumi. 

Aicinām: 

- nekavējoties veikt biedrību piedāvātos pasākumus, kas nodrošinātu 

tūlītēju valsts nodokļu ieņēmumu palielinājumu un procesu sakārtošanos 

tirdzniecības nozarē; 

- meklēt efektīvus un uz attīstību vērstus tehniskos un informācijas 

plūsmas risinājumus darījumu norēķinu iekārtām. 

Vēstules pielikumā komentāri un dziļāks skaidrojums biedrību piedāvātajam 

rīcības plānam. 

 

Cieņā, 

LDDK ģenerāldirektore    Līga Meņģelsone 

LTRK Valdes priekšsēdētājs    Jānis Endziņš 

LPS ģenerālsekretāre    Mudīte Priede 

 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


