
Par grozījumiem MK 21.10.2003. noteikumos Nr. 584 

“Kases operāciju uzskaites noteikumi” 

LPS  Finanšu un ekonomikas komiteja, 28.08.2018.



MK 21.10.2003. noteikumi Nr. 584

MK 21.10.2003. noteikumu Nr. 584 8. punkts:

«8. Ja uzņēmums saņem no personas tādu skaidrās naudas maksājumu, uz kuru

neattiecas normatīvajos aktos, kas nosaka nodokļu un citu maksājumu

reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu, minētās prasības

(piemēram, darbinieks iemaksā uzņēmuma kasē skaidro naudu kā saņemtā

avansa pārpalikumu), katram šādam maksājumam sagatavo atsevišķu

kases ieņēmumu orderi (kredītiestādēs, krājaizdevu sabiedrībās un

Latvijas Bankā - kases iemaksu attaisnojuma dokumentu), ar kuru

saskaņā iemaksā naudu kasē un izdara ierakstu kases grāmatā.»

Noteikumu 14.punkts:

«14. Kases ieņēmumu orderim ir obligāti šādi rekvizīti (identifikācijas dati):

...

14.8. uzņēmuma vadītāja vai atbildīgā grāmatveža paraksts;

14.9. kasiera paraksts.»
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Grozījumi MK 21.10.2003. noteikumos Nr. 584

MK 21.10.2003. noteikumi Nr. 584 papildināti ar 8.1 punktu, kas nosaka:

«8.1 Iestāde, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, var nepiemērot šo

noteikumu 8. punktā minēto prasību par atsevišķa kases ieņēmumu

ordera sagatavošanu, ja, saņemot skaidrās naudas maksājumu par attiecīgās

iestādes administrētu nodokli, nodevu vai maksas pakalpojumu, ievēro šādus

nosacījumus:

8.1 1. kases ieņēmumu ordera vietā sagatavo citu attiecīgās iestādes vadītāja

izvēlētu dokumentu, kas apliecina skaidrās naudas maksājumu un kurā

norādīti šo noteikumu 14. punktā (izņemot 14.8. apakšpunktu) minētie

rekvizīti. Fiziskai personai, kura neveic saimniecisko darbību, šo

noteikumu 14.3. apakšpunktā minētos rekvizītus dokumentā norāda pēc tās

pieprasījuma;

8.1 2. pamatojoties uz šo noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minēto dokumentu

kopsavilkuma datiem, par darbdienas laikā attiecīgajā iestādē saņemto un

iemaksāšanai kasē paredzēto skaidrās naudas summu sagatavo vienu kases

ieņēmumu orderi, saskaņā ar kuru izdara ierakstu kases grāmatā.»
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Grozījumi MK 21.10.2003. noteikumos Nr. 584

Attaisnojuma dokumentā norādāmie rekvizīti
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MK 21.10.2003. noteikumu Nr.584 Likuma “Par grāmatvedību”

8.
1
 punkts 7.pants

Uzņēmuma – skaidrās naudas saņēmēja –

nosaukums un reģistrācijas numurs

Dokumenta autora nosaukums un dokumenta

autora reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Dokumenta nosaukums, numurs un

sagatavošanas datums

Dokumenta nosaukums, reģistrācijas numurs

un datums

Fiziskās personas – skaidras naudas

maksātāja – vārds, uzvārds un personas kods

Informācija par saimnieciskā darījuma

dalībnieku

Saimnieciskā darījuma apraksts un

pamatojums

Saimnieciskā darījuma apraksts un

pamatojums 

Valūtas kods Valūtas kods

Saņemamā skaidrā naudas summa Saņemamā skaidrā naudas summa

Kasiera paraksts Paraksts


