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Informatīvais materiāls

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada
11.februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi
par nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un
iekārtu tehniskajām prasībām”
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada
11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu
un citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas
kārtība”

Informējam, ka 2020.gada 10.decembrī ir izdoti Ministru kabineta
noteikumi Nr.752 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra
noteikumos Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām””
(turpmāk – grozījumi Noteikumos Nr.95) un Ministru kabineta noteikumi Nr.751
“Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu un
citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība””
(turpmāk – grozījumi Noteikumos Nr.96). Grozījumi 2020.gada 15.decembrī publicēti
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.242 un stājās spēkā 2020.gada
16.decembrī.
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Grozījumi Noteikumos Nr.95
Pagarināts termiņš Noteikumos Nr.95 noteiktām prasībām atbilstošu
elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas uzsākšanai sabiedriskā
transporta nozarē
Sabiedriskā transporta nozarei noteikumos Nr.95 noteiktais termiņš - 2021.gada
1.janvāris - šo noteikumu prasībām atbilstošu elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas
uzsākšanai pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļos (izņemot vieglos taksometrus)
un biļešu tirdzniecības vietās tiek pagarināts līdz 2022.gada 1.janvārim.

Grozījumi Noteikumos Nr.96
Precizētas prasības apkalpojošajiem dienestiem un atbilstības
pārbaudes institūcijām, to reģistrācijai VID un darbības uzraudzībai
Izmaiņas apkalpojošajiem dienestiem:
✓ Precizēts prasību uzskaitījums apkalpojošajiem dienestiem un to VID
iesniedzamajiem dokumentiem.
✓ Precizēta apkalpojošā dienesta atbildīgās personas definīcija.
✓ Noteikta prasība, apkalpojošajam dienestam reģistrējoties VID, iesniegt arī
apkalpojošā dienesta atbildīgo personu sarakstu.
✓ Turpmāk VID nebūs jāiesniedz telpu, kurās tiek veiktas apkalpošanas darbības,
īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti. VID būs jāiesniedz
informācija par apkalpojošā dienesta pastāvīgajām darbības vietām
(struktūrvienībām), kurās tiek veiktas apkalpošanas darbības.
✓ Turpmāk VID nebūs jāiesniedz arī dokumenti, kas apliecina atbilstoša tehniskā
nodrošinājuma esību, lai kvalitatīvi veiktu apkalpošanas darbības. VID būs
jāiesniedz apliecinājums par atbilstoša tehniskā nodrošinājuma esību, lai
kvalitatīvi veiktu elektronisko ierīču un iekārtu apkalpošanu.
✓ Atbilstoši precizētajai kārtībai VID apkalpojošā dienesta atkārtotu izvērtēšanu
veiks līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša beigām, kā arī gadījumā, ja
apkalpojošais dienests reģistrē jaunu struktūrvienību vai tam ir nodokļu parāds.
✓ Apkalpojošā dienesta reģistrācijas iesniegums turpmāk jāiesniedz tikai
elektroniskā formā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Izmaiņas atbilstības pārbaudes institūcijām:
✓ Precizēts prasību uzskaitījums atbilstības pārbaudes institūcijām un to
reģistrācijai VID iesniedzamajiem dokumentiem.
✓ Noteikta prasība, reģistrējoties VID, iesniegt arī speciālistu, kas veiks
elektronisko ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes, sarakstu un izglītības
dokumentu kopijas.
✓ Noteikta prasība VID iesniegt informāciju par atbilstības pārbaudes institūcijas
pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām), kurās tiek veiktas atbilstības
pārbaudes darbības.
✓ Precizēti gadījumi, kad VID nodokļu maksātāju nereģistrē kā atbilstības
pārbaudes institūciju vai izslēdz no VID vienotās datubāzes (reģistra).
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✓ Noteikta kārtība, kādā VID veic atbilstības pārbaudes institūcijas atkārtotu
izvērtēšanu.
Tirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukuma tirdzniecībā, tirgojot
iepirktu preci, darījumi ir jāreģistrē elektroniskajā ierīcē vai iekārtā
Tirgojoties tirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukuma tirdzniecībā ārpus
struktūrvienībām (piemēram, izstādēs), elektroniskās ierīces vai iekārtas varēs nelietot
un klientam pēc tā pieprasījuma izsniegt VID reģistrēto kvīti, tikai gadījumā, ja tiek
tirgotas pašu iegūtas vai pašu ražotas preces.
Tādējādi atbrīvojumu no elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas turpmāk
vairs nevarēs piemērot personas, kuras nav reģistrētas VID pievienotās
vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tās tirgū, ielu tirdzniecības vietās un
izbraukuma tirdzniecībā ārpus struktūrvienībām tirgo iepirktas preces.
Atbrīvojumu nepiemēro arī tirgus teritorijā reģistrētās struktūrvienībās.
Prasība stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī, lai uzņēmumiem būtu pietiekošs laiks
iegādāties nepieciešamās elektroniskās ierīces vai iekārtas.

Elektroniskās ierīces vai iekārtas tehnisko pasi sagatavos VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmā
No 2021.gada 1.janvāra elektroniskās ierīces vai iekārtas tehnisko pasi sagatavos tikai
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Ieraksti tehniskajā pasē tiks veidoti no lietotāja
un apkalpojošā dienesta iesniegtās informācijas VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmā.
Tehniskās pases sagatavošana papīra (vai elektroniskas datnes) formā vairs nebūs
nepieciešama.

Elektroniski sagatavotu reģistrēto kvīti varēs izsniegt arī pasta
komersanti, saņemot samaksu par kurjerpasta piegādēm
Pasta pakalpojumu sniedzēji atbrīvojumu no elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas
varēs piemērot arī par pasta komersantu veiktajām kurjerpasta piegādēm ar pēcmaksu,
pasta sūtījuma adresātam izsniedzot elektroniski sagatavotu reģistrēto kvīti.
Atbrīvojums nav piemērojams, ja pasta sūtījumu adresāts samaksu veic skaidrā naudā.

Noteikta atvieglota kārtība elektroniskās ierīces vai iekārtas
reģistrācijai, ja plānota izbraukuma tirdzniecība uz laiku (līdz 5
dienām) vai elektroniskās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšana
vismaz uz 30 dienām.
Plānojot tirdzniecību uz laiku (līdz 5 dienām) ārpus pastāvīgās darbības vietas
(struktūrvienības), tirgos un ielu tirdzniecības vietās, elektroniskās ierīces vai iekārtas
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reģistrāciju VID tirdzniecībai ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), tirgos
un ielu tirdzniecības vietās uz laiku (līdz 5 dienām) varēs veikt elektroniskās ierīces
lietotājs, neiesaistot apkalpojošo dienestu.
Arī plānojot elektroniskās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanu vismaz uz 30
dienām, lietošanas pārtraukšanas reģistrāciju varēs veikt elektroniskās ierīces vai
iekārtas lietotājs, neiesaistot apkalpojošo dienestu.

Citi grozījumi Noteikumos Nr.96
✓ Elektroniskās ierīces vai iekārtas lietotājs elektronisko ierīci vai iekārtu testa vidē
drīkstēs izmantot tikai pirms elektroniskās ierīces vai iekārtas reģistrācijas VID
vienotajā datubāzē (reģistrā).
✓ Papildu naudas kastes izmantošana turpmāk vairs nebūs jāsaskaņo ar VID.
Informāciju par papildu naudas kastes izmantošanu apkalpojošais dienests
norādīs elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskajā pasē.
✓ Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā no 2021.gada 1.jūlija daļā reģistrēto
adrešu notiks izmaiņas. Grozījumi Noteikumos Nr.96 noteic pārejas periodu
jaunās adreses uzstādīšanai elektroniskā ierīcē vai iekārtā līdz 2021.gada
31.decembrim.

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests

