Informatīvais materiāls
2017.gada 19.maijā spēkā stājas Ministru kabineta 2017.gada 3.maija
noteikumi Nr.248 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos
Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu
lietošanas kārtība””, ar kuriem ir veikti vairāki grozījumi Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” (turpmāk – Ministru
kabineta noteikumi Nr.96).
1. Ir paaugstināta robežvērtība hibrīda kases aparāta obligātai lietošanai.
Nodokļu maksātājam hibrīda kases aparātu obligāti (pēc izvēles kases sistēmu)
jāsāk lietot, ja darījumu vērtība, kas reģistrēta, izmantojot nodokļu maksātāja kases
aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas
(turpmāk – elektroniskās ierīces un iekārtas), iepriekšējo 12 mēnešu laikā
pastāvīgajā darbības vietā vai konkrētā struktūrvienībā pārsniedz 350 000 euro
(iepriekš noteiktā robežvērtība – 200 000 euro).
2. Nodokļu maksātājiem, kas par darījumu saņemtās samaksas reģistrēšanai
drīkst neizmantot elektroniskās ierīces un iekārtas, izsniedzot samaksu apliecinošu
dokumentu – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīti (turpmāk – reģistrētā
kvīts) –, reģistrētā kvīts turpmāk būs jāizsniedz pēc pircēja pieprasījuma.
Līdz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.96 bija noteikti
gadījumi, kad reģistrētā kvīts bija jāizsniedz obligāti par katru darījumu, un
gadījumi, kad reģistrētā kvīts bija izsniedzama pēc darījumu partnera pieprasījuma.
3. Ir paplašināts nodokļu maksātāju veikto darījumu saraksts, kuru
reģistrācijai nodokļu maksātāji ir tiesīgi neizmantot elektroniskās ierīces un
iekārtas, darījumu apliecinot ar reģistrēto kvīti.
Turpmāk nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem, nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot elektroniskās ierīces vai iekārtas,
izsniedzot reģistrēto kvīti arī gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir persona, kas nav
reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistrā, par tirgū pārdotajām iepirktajām precēm.
Tāpat elektroniskās ierīces vai iekārtas turpmāk varēs nelietot, izsniedzot
reģistrēto kvīti, nodokļu maksātāji, kas ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta
pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, par tirgū pārdotajām pašu iegūtām
vai ražotām precēm.
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Atbrīvojums turpmāk attieksies arī uz nodokļu maksātājiem, kas nav
reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistrā, par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) pārdotajām precēm.
Atbrīvojums attieksies arī uz nodokļu maksātājiem, kas ir reģistrēti Valsts
ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, par ārpus
pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) pārdotajām pašu iegūtajām vai pašu
ražotajām precēm.
Vēršam nodokļu maksātāju uzmanību, ka atbrīvojumu no kases aparātu
lietošanas tirgos, tirgojoties ar precēm, nepiemēro, ja nodokļu maksātājam tirgū ir
reģistrēta struktūrvienība.
Likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikts, ka struktūrvienība ir
juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko
personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska
vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā
vai ārpus tās.
Tādējādi nodokļu maksātājam ir pienākums reģistrēt Valsts ieņēmumu
dienestā saimnieciskās darbības veikšanas vietu (arī tādu, kas atrodas tirgus
teritorijā) kā struktūrvienību, ja minētā saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir
izvietota atsevišķi no juridiskās adreses un tajā tiek veikta vai plānots veikt
sistemātisku un patstāvīgu darbību par atlīdzību.
4. Atbrīvojums no elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas turpmāk
attieksies uz personām, kuras vairumtirdzniecībā veic tikai bezskaidras naudas
norēķinus, saņemot samaksu par darījumiem ar maksājumu kartēm un noformējot
preču piegādes dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju.
5. Atbrīvojumu no elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas turpmāk
piemēros arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, saņemot priekšapmaksu par
sniedzamajiem pakalpojumiem – izsniedzot vai papildinot lasītāja karti.
6. Ir precizētas prasības informācijai, ko apkalpojošie dienesti iesniedz
atbilstības pārbaudes institūcijai, lai atbilstības pārbaudes institūcija veiktu
apkalpojošā dienesta iesniegtās elektroniskās ierīces un iekārtas pārbaudi par
atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām.
7. Ir precizētas prasības, kādas ir jāizpilda nodokļu maksātājam, lai Valsts
ieņēmumu dienests to reģistrētu kā atbilstības pārbaudes institūciju.
8. Ministru kabineta noteikumi Nr.96 ir papildināti ar jaunu pārejas
noteikumu punktu, kurā noteikts, ka līdz tādu lietošanā esošu kases aparātu, kases
sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju vai versiju
uzstādīšanai, kam ir uzsākta atbilstības pārbaude vai izsniegts apliecinājums par
atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām, atļauts lietot un reģistrēt kases aparātus,
kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, kas atbilst Ministru kabineta
2007.gada 20.februāra noteikumiem Nr.133 “Noteikumi par nodokļu un citu
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maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, bet
ne ilgāk kā:
- vienu mēnesi no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja
lietošanā ir kases aparāti vai specializētās ierīces un iekārtas vai ja lietotāja
lietošanā ir līdz 100 kases sistēmu vienībām;
- trīs mēnešus no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja
lietošanā ir līdz 300 kases sistēmu vai specializēto ierīču un iekārtu vienībām;
- sešus mēnešus no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja
lietošanā ir vairāk nekā 300 kases sistēmu vienības.

2017.gada 18.maijā
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvalde
2017.gada 5.jūlijā
Informāciju papildināja
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvalde

