Metodiskais materiāls
Par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju elektronisko kvīšu sagatavošanu
Kā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
informācijas sistēmā reģistrējama transakcija
“darījuma anulēšana” un kā tā norādāma pārskatā par
elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu izlietojumu?

Kā ir reģistrējama iepriekš veiktās samaksas atmaksa
pacientam, ja pakalpojums nav sniegts?
Kā ir reģistrējama iepriekš veiktās samaksas daļēja
atmaksa pacientam, ja precizēta maksājamā summa?
Kura perioda pārskatā par reģistrēto kvīšu izlietojumu
iekļauj anulējošo elektronisko kvīti?
Vai elektronisko kvīti var noformēt, atmaksājot naudu
par maksājumu, kas veikts pirms veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējs ir uzsācis lietot elektroniskās
kvītis?

Ja elektroniski sagatavotā reģistrētā kvīts ir sagatavota kļūdaina un to nepieciešams anulēt,
anulēšanu veic ar anulējošu elektronisko kvīti. Anulējošai elektroniskajai kvītij piešķir
sākotnēji sagatavotās elektroniskās kvīts numuru, vienlaikus tai piešķirot jaunu
dokumenta kārtas numuru.
Arī gadījumā, ja starplaikā nav noticis neviens cits darījums, reģistrētu sākotnējo
elektronisko kvīti anulē ar anulējošu elektronisko kvīti.
Pārskatā par elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu izlietojumu ir jābūt iekļautai gan
sākotnējai kvītij, kas tiek anulēta, gan anulējošai kvītij. Pārskatā sākotnējai kvītij, ko anulē,
norāda vērtību “Izlietots”, savukārt anulējošai kvītij – “Anulēts”.
Ja samaksa ir veikta, bet pakalpojums netiek sniegts, sagatavo anulējošu elektronisko kvīti
iepriekšējā atbildē minētajā kārtībā, t.i., sākotnējo elektronisko kvīti ar vērtību “Izlietots”
anulē ar anulējošu elektronisko kvīti ar vērtību “Anulēts”.
Ja veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējam ir jāatmaksā pacientam daļa no samaksātās
summas, sākotnējo elektronisko kvīti anulē ar anulējošu elektronisko kvīti un sagatavo
jaunu elektronisko kvīti ar precizēto maksājamo summu.
Anulējošo elektronisko kvīti iekļauj tā perioda pārskatā, kurā veic anulēšanu. Tādējādi var
būt gadījumi, kad sākotnējā elektroniskā kvīts un anulējošā elektroniskā kvīts ir iekļautas
pārskatos par dažādiem periodiem.
Anulējošo elektronisko kvīti var sagatavot un iekļaut pārskatā par elektronisko kvīšu
izlietojumu tikai tādā gadījumā, ja anulē iepriekš elektroniski sagatavotu kvīti.
Ja nepieciešams anulēt, piemēram, reģistrēto kvīti papīra formā vai kases aparāta čeku,
kas sagatavoti pirms elektronisko kvīšu lietošanas uzsākšanas (piemēram, 2018.gadā
izsniegta kvīts papīra formā vai kases čeks), to anulē grāmatvedības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.

Kā elektroniskajā kvītī norāda pakalpojumu skaitu, Elektroniskajā kvīti norāda sniegtā pakalpojuma veidu, apjomu, cenu par vienību un
cenu un summu, ja pacients samaksu par pakalpojumu kopējo vērtību, un citu nepieciešamo informāciju.
veic daļēji, atlikušo summu plānojot samaksāt vēlāk? Veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt darījumu
izsekojamību, tādējādi, ja pacients maksā daļu no summas, pārējo summu samaksājot
vēlāk, viens no iespējamiem risinājumiem ir kvīts rekvizītos “cena par vienību” un “kopējā
vērtība” norādīt daļēji samaksāto summu, savukārt papildu rekvizītā (vai rekvizītā “preces
nosaukums vai sniegtā pakalpojuma veids”, ja papildu rekvizīti nav paredzēti) norādīt
pilnu maksājamo summu par pakalpojumu un informāciju, ka pakalpojumam veikta daļēja
samaksa, kā arī var norādīt atlikušo maksājamo summu. Šāda risinājuma gadījumā katrs
no daļējiem maksājumiem tiek atspoguļots kvītī kā samaksa par atsevišķu pakalpojumu,
rekvizītā “apjoms” norādot vērtību “1”.
Vai pacienta vārds, uzvārds un personas kods ir Ja elektroniskajā kvītī pacienta identificējošie dati ir iekļauti, bet pacients nepiekrīt
jāiekļauj pārskatā par elektronisko kvīšu izlietojumu, identificējošo datu nosūtīšanai VID, informāciju par pakalpojuma saņēmēju (vārds,
ja pacienta identificējošie dati tiek iekļauti uzvārds, personas kods) neiekļauj pārskatā par elektronisko kvīšu izlietojumu. Tādējādi
elektroniskajā kvītī, bet pacients nevēlas personas pārskata par elektronisko kvīšu izlietojumu Hash kontrolsummas aprēķinā personas datu
identificējošo datu nodošanu VID?
vietā tiks iekļauti neaizpildīti lauki.
Vai elektroniskajā kvītī drīkst norādīt tikai pacienta Ja kvītī norāda pakalpojuma saņēmēju, tad ir jānorāda gan pakalpojumu saņēmēja vārds
personas kodu, nenorādot vārdu, uzvārdu?
un uzvārds, gan personas kods. Arī pārskatā par reģistrēto elektronisko kvīšu izlietojumu,
ja tiek norādīti pakalpojumu saņēmēja identificējošie dati, ir jānorāda gan vārds un
uzvārds, gan personas kods.
Vai elektroniskajās kvītīs ir iespējams norādīt šādu Nav noteikti ierobežojumi papildu informācijas norādīšanai elektroniskajā kvītī.
papildu informāciju un kā tai ir jāatspoguļojas Hash Ja elektroniskajā kvītī tiek iekļauta papildu informācija, VID iesniedzamajā Hash
kontrolsummā:
kontrolsummas aprēķinā ir jābūt norādītam, no kādiem kvīts laukiem Hash kontrolsumma
• speciālista vārds, uzvārds;
tiek aprēķināta.
• maksātāja organizācijas rekvizīti (nosaukums, Hash kontrolsummas aprēķinā elektroniskās kvīts informācija var tikt iekļauta pēc divu
reģistrācijas numurs, adrese);
veidu algoritmiem;
• grafiska informācija (logotips, tabulas, QR kods);
- visa kvītī esošā informācija tiek iekļauta Hash kontrolsummas aprēķinā vai
• vispārēja rakstura informācija, reklāma?
- Hash kontrolsummas aprēķinā tiek iekļauta Ministru kabineta 2014.gada
11.februāra noteikumu Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” 1.pielikumā norādītā informācija.
Vai ir speciālas prasības Hash kontrolsummas Hash kontrolsummas aprēķina algoritmam jāatbilst “Secure Hash Standard (SHS) (FIPS
aprēķina algoritmam, kurš veselības aprūpes PUB 180-4)” standartam. Aprēķina algoritmam ir jābūt pārbaudāmam un atkārtojamam,
pakalpojumu sniedzējam ir jāpievieno, iesniedzot tādējādi ir jāiesniedz VID pilna informācija par Hash kontrolsummas aprēķinu, lai VID
būtu iespējams veikt pārbaudi.

EDS dokumentu “Elektronisko kvīšu numuru
reģistrācijas iesniegums”?
Kāda ir darbību secība, veicot izmaiņas elektroniskās
kvīts izdrukas un Hash kontrolsummu datņu
veidošanas programmatūrās?

Kāda adrese jānorāda kā elektronisko kvīšu datubāzes
fiziskā atrašanās vieta?

Iesniedzamās datnes tipam un noformējumam nav speciālu prasību.
Ja tiek veiktas izmaiņas Hash kontrolsummas aprēķina algoritmā, pirms jaunās Hash
kontrolsummu datņu veidošanas programmatūras uzstādīšanas jaunais kontrolsummas
aprēķina algoritms ir jāiesniedz VID.
Jauno algoritmu iesniedz Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) ar
iesniegumu par kvīšu numuru reģistrāciju.
Ja izmaiņas tiek veiktas laikā, kad vēl nav izlietoti visi piešķirtie kvīts numuri, veselības
aprūpes pakalpojuma sniedzējs EDS brīvā formā (sarakste ar VID) iesniedz jauno Hash
kontrolsummas aprēķina algoritmu, norādot, ar kuru elektroniskās kvīts numuru tas tiks
izmantots.
Ja XML datne ir izdalīta no datubāzes kā atsevišķa datne, tad pirms nākamās elektroniskās
kvīts izdrukas un Hash kontroles summu datņu veidošanas programmatūras uzstādīšanas
šī XML datne ir jānoslēdz.
Jānorāda datubāzes atrašanās vietas faktiskā adrese. Tā var nesakrist ar veselības aprūpes
pakalpojuma sniedzēja reģistrēto pastāvīgās darbības vietu (struktūrvienību), ja datu
uzglabāšanas pakalpojumus sniedz trešā persona.
Šāda veida kļūdas ir iespējams novērst tikai ar veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja
veidotām iekšējām kontrolēm.
Iesniedzot VID pārskatu par izlietotajām reģistrētajām elektroniskajām kvītīm,
elektronisko kvīšu numuriem ir jābūt atbilstošiem EDS ģenerētajiem numuriem, tādējādi
kontrole pār to, lai kvīšu noformēšanā tiktu izmantoti tikai EDS ģenerēti numuri,
jānodrošina elektronisko kvīšu sagatavošanas brīdī.

Vai ir tehnisks risinājums, kas nodrošina, ka veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējs iestādes lokālajā
informācijas sistēmā ievada pareizu elektronisko
kvīšu diapazonu – atbilstošu EDS ģenerētajam, lai
izslēgtu cilvēciskā faktora radītas kļūdas, piemēram,
veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs lokālajā
sistēmā ievada kvīšu diapazonu, kas neatbilst EDS
ģenerētajam, vai diapazonu, kas VID reģistrēts papīra
kvītīm?
Vai var iesniegt labotus pārskatus par elektroniski Ņemot vērā elektronisko kvīšu sagatavošanas un pārskatu par elektronisko kvīšu
sagatavoto reģistrēto kvīšu izlietojumu?
izlietojumu sagatavošanas principus, labotu pārskatu iesniegšana nav paredzēta. Pārskata
atkārtota iesniegšana ir iespējama, ja, piemēram, tehnisku iemeslu dēļ pārskata dokuments
lejupielādēts daļēji.

