Seminārs pašvaldībām par
grāmatvedības un nodokļu
jautājumiem
2013. gada 17. janvārī

Saturs
• Grāmatvedības vadlīnijas
Inese Sirbu, Valsts Kases Pārskatu departamenta
vecākā eksperte, Grāmatvedības jautājumu
darba apakšgrupas pārstāve
• Nodokļu maksājumu vadlīnijas
Daina Robežniece, FM konsultante nodokļu
likumdošanas koordinācijas jautājumos,
Grāmatvedības jautājumu darba apakšgrupas
pārstāve

Eiro praktisko darbu
kalendārs 2013.gadā
jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jūn.13 jūl.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jūn.14 jūl.14
Normatīvo aktu sakārtošana
Eiro likumprojekts
Vadlīniju izstrāde
Grozījumu izstrāde pārējos normatīvajos aktos
Iesniegt MK NA: būtiskos
Iesniegt Saeimā likumprojektus
Iesniegt MK NA: nebūtiskos
Pašvaldību saistošo noteikumu sakārtošana
Nebūtisko noteikumu sakārtošana
Būtisko noteikumu sakārtošana
Skaidrā un bezskaidrā nauda
Pirms kalšanas darbi: konkurss, paraugu izgatavošana
Monētu kalšana, banknošu sagāde un piegāde LB
Priekšpiegādes bankām
Priekšpiegādes uzņēmējiem
Sākumkomplektu iegādes iespējas sabiedrībai
Bezskaidrās naudas konvertācija
Vienlaicīgās apgrozības periods tirdzniecībā
Skaidrās naudas nomaiņa Latvijas Pastā
Skaidrās naudas nomaiņa kredītiestādēs
Skaidrās naudas nomaiņa Latvijas Bankā
Cenu jautājumi
Cenu monitorings
Godīgs eiro ieviesējs kampaņa
Cenu paralēlā atspoguļošana un kontrole
IT sistēmu procesu karte
Funkcionālo aprakstu izpēte
Līgumu pārskatīšana
Izstrāde
Testēšana
Ekspluatācijas uzsākšana
Komunikācija
Profesionālā vide
Sabiedrība kopumā

līdz jūl.16

neierobežotu laiku

līdz dec.14
līdz dec.14

Eiro projekta organizācija
Ministru kabinets
Vadības komiteja
Eiro projekta vadītājs

Valsts
administrācijas
DG

Naudas un
maksājumu
sistēmu DG

Finanšu
sistēmas DG

Nefinanšu
uzņēmumu un
patērētāju DG

Sabiedrības
informēšanas un
komunikācijas DG

Godīga cenu
atspoguļošana

Informēšana un
izglītošana

UZDEVUMI–
Normatīvie
akti un
IT sistēmas

Skaidrās un
bezskaidrās
naudas maiņa

Finanšu un
kapitāla tirgus

Izpildot mājas darbus,
2013. gada ...
• sākumā – Latvija vēršas ar lūgumu Eiropas
Komisijā un ECB veikt ārpus kārtas novērtējumu
• aprīlī-maijā – EK un Eiropas Centrālā banka
sagatavo ārpus kārtas Konverģences ziņojumu
• jūnijā – ECOFIN rekomendētu-aicinātu Latviju
pievienoties eiro zonai
• jūnijā – ES Padome pieņemtu politisko lēmumu –
aicināt Latviju eiro zonā
• jūlijā – ECOFIN gala lēmums uzaicināt Latviju eiro
zonā

Vadlīnijas par grāmatvedības uzskaiti
pārejas periodā no latiem uz euro
Inese Sirbu Valsts kase
2013. gada 17.janvārī.
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Kas jāzina grāmatvedim?
Euro ieviešanas likumprojekts (turpmāk – EIL)
Izstrādāts darba grupās kopš 14.03.2012.
Sākotnējā versija jau 2006.gadā!
Pantu praktisko jautājumu skaidrošanai darbs
pie praktisko vadlīniju izstrādes - grāmatvedībā
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Kas jāzina grāmatvedim?
Vadlīniju izstrādes mērķis ir skaidrot EIL
noteikto regulējumu attiecībā uz
grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no
latiem uz euro.
EIL 14.pants. Attaisnojuma dokumenti un
grāmatvedības reģistri
15.pants. Gada pārskatu sagatavošana
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Kas jāzina grāmatvedim?
14.pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri
(1) Grāmatvedības reģistros euro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts
katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums un katras grāmatvedības
uzskaites vienības vērtība latos uz ekvivalentu euro, ievērojot Padomes
noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas
principus.
(2) Sākot ar euro ieviešanas dienu grāmatvedības reģistros izdara
ierakstus, par vērtības mēru lietojot euro. Attaisnojuma dokumentus,
kuru vērtības mērs ir lats vai cita valūta, kuri attiecas uz pārskata
periodu pēc euro ieviešanas dienas un kuri līdz euro ieviešanas dienai
vēl nav izmantoti ierakstiem grāmatvedības reģistros, pārrēķina euro,
ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā
noteiktos noapaļošanas principus, un iegrāmato grāmatvedības
reģistros.
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Kas jāzina grāmatvedim?
15.pants. Gada pārskatu sagatavošana
(1) Gada pārskatos (vai tā daļās) vai finanšu pārskatos par
pārskata gadu, kas noslēdzas euro ieviešanas dienā vai pēc tās,
ietvertās summas norāda euro valūtā.
(2) Pirmajā gada pārskatā, kurā ietvertās summas norāda euro,
kā salīdzināmie rādītāji uzrādāmi iepriekšējā pārskata gada
rādītāji, kas pārrēķināti euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas
kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.
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Kas jāzina grāmatvedim?
Valūtas nomaiņas pamatprincipi (vispārīgie principi):
Latu konvertācija uz euro tiks veikta pēc Eiropas
Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa (turpmāk –
oficiālais maiņas kurss), noapaļojot līdz veseliem euro
centiem:
– ja trešā zīme aiz komata 0-4, tad uz leju;
– ja trešā zīme aiz komata 5-9, tad uz augšu.
Jānodrošina grāmatvedības uzskaites nepārtrauktība un
vērtību konvertācijas procesa izsekojamība.
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Kas jāzina grāmatvedim?

• Speciālie principi
Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības
reģistri

• Euro ieviešanas diena
• Paralēlais atspoguļošanas periods
• Periods pēc euro ieviešanas
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Euro ieviešanas diena
Grāmatvedības reģistri
sākoties pirmajai darba dienai, tiek pārrēķināts
uz euro ieviešanas dienu:
• katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums
latos;
• katra uzskaites vienības vērtība latos
uz to ekvivalentu euro pēc oficiālā maiņas kursa
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Euro ieviešanas diena
Grāmatvedības reģistri
• ja latu konvertācijas uz euro rezultātā veidojas
starpība starp grāmatvedības konta atlikuma
kopsummu un to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites
vienībām), starpības iekļauj finansiālās darbības
pārskatā attiecīgi kā ieņēmumus vai izdevumus euro
ieviešanas pārskata gadā.
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Euro ieviešanas diena
Piemērs
• Kreditoru konta atlikums uz 31.12.2013. – 2501.20 LVL
• Kreditoru konta veidojošās sastāvdaļas:
• Kreditors A -500.50 LVL; Kreditors B -900.45 LVL; Kreditors C -1100.25 LVL
Uz 01.01.2014. kreditora konta vērtību latos pārrēķina uz ekvivalentu euro pēc oficiālā maiņas kursa
0.702804 (aprēķinu veic, dalot summu latos ar oficiālo maiņas kursu) un EIL noteiktajiem
noapaļošanas principiem:
• Kreditoru konta atlikuma kopsumma - 2501.20 : 0.702804=3558.89 EUR
• Kreditoru konta veidojošo sastāvdaļu kopsumma - 3558.88 EUR :
(500.50:0.702804=712.15 EUR; 900.45:0.702804=1281.22 EUR; 1100.25:0.702804=1565.51 EUR )
•
Kreditoru konta atlikums uz 01.01.2014. – 3558.88 EUR (pamats - kreditora uzskaites vienību
kopējā summa)
• Starpība 0.01 EUR tiek iekļauta finansiālās darbības pārskatā kā ieņēmumi euro ieviešanas
pārskata gadā - 2014.gadā.
• D Kreditori 0.01 EUR
• K Ieņēmumi 0.01 EUR
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Euro ieviešanas diena
Grāmatvedības reģistri
• Ja debitora un kreditora parāda atlikums uz 31.12.2013. attaisnojuma
dokumentā ir ārvalstu valūtā (piemēram USD), tad euro ieviešanas dienā šī
pārrēķinātā summa latos pārrēķināma uz euro pēc oficiālā maiņas kursa
un EIL noteiktajiem noapaļošanas principiem
31.12.2013.

USD

LVL

EUR
01.01.2014.

• Attaisnojuma dokumentiem euro pārrēķins nav nepieciešams (saskaņā ar
EIL 4.panta trešo daļu).
Grāmatvedības uzskaites vienību un kontu atlikumus euro valūtā nekonvertē
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Euro ieviešanas diena
Grāmatvedības reģistri
• Budžeta iestādēm jānodrošina datu
nepārtrauktība un konvertācijas procesa
izsekojamība
• 2013.gada 31.decembra beigu atlikums ir
latos, savukārt 2014.gada 1.janvāra sākuma
atlikums ir euro
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Eiro ieviešanas diena
Grāmatvedības reģistri
• Ierakstus grāmatvedības reģistros par
grāmatvedības uzskaites vienības vērtībām
latos pirms euro ieviešanas dienas
nepieciešams uzglabāt normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā elektroniski vai papīra
formā.
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Paralēlās atspoguļošanas periods
trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas:
• attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto
latus,
• grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības
mēru lieto latus.
sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas:
• attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto
euro.
• grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības
mēru lieto euro.
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Paralēlās atspoguļošanas periods
Budžeta iestādei, sagatavojot norēķina dokumentu gala
patērētājam - fiziskajai personai, darījumu kopsumma
jānorāda
gan latos, gan euro (pamatojoties uz EIL 13.panta
otrajā daļā noteiktajām prasībām)

Piemēram, izsniedzot rēķinu iedzīvotājiem par budžeta
iestādes sniegtiem maksas pakalpojumiem – darījumu
kopsummu norāda latos un euro.
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Periods pēc euro ieviešanas

Sākot ar euro ieviešanas dienu,
• grāmatvedības reģistru un ierakstu
vērtības mērs ir euro
• attaisnojuma dokumentos vērtības mērs
ir euro
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Periods pēc euro ieviešanas
Attaisnojuma dokumenti, kuru vērtības mērs ir
lats, euro vai cita valūta un kuri līdz euro
ieviešanas datumam vēl nebūs izmantoti
ierakstiem grāmatvedības reģistros, ja tie
attiecas uz periodu pēc euro ieviešanas, • jāgrāmato grāmatvedības reģistros, par
vērtības mēru lietojot euro
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Periods pēc euro ieviešanas
• Ja attaisnojuma dokumentos vērtības mērs ir ārvalstu valūta, tad
summas pārrēķina euro pēc saimnieciskā darījuma dienas valūtas
kursa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

• Valūtas kursa piemērošanai pēc euro ieviešanas tiks izstrādātas
atsevišķas vadlīnijas, kuras šobrīd ir saskaņošanas procesā.
• Plānots, ka sākot ar euro ieviešanas dienu Latvijas Bankas interneta
vietnē tiks izveidota norāde uz ECB publicētajiem euro atsauces
kursiem.
ECB nosaka maiņas kursu plkst. 15:15
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

• Papildus normatīvajos aktos tiks noteikta metodoloģija to ārvalstu valūtu
kursu aprēķināšanai, pret kurām ECB nenosaka euro atsauces kursu, un
Latvijas Banka šo metodoloģiju publicēs savā interneta vietnē
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Periods pēc euro ieviešanas
Līdz 31.12.2013. neizpildītā ārvalsts valūtas darījuma
(piemēram, USD) izpilde pēc 01.01.2014.
attiecīgās ārvalsts valūtas kursa svārstību rezultātā
(konvertējot no EUR uz attiecīgo ārvalsts valūtu)
gūtā peļņa vai zaudējumi
tiek iegrāmatota euro ieviešanas pārskata gada
finansiālās darbības pārskatā.
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Periods pēc euro ieviešanas
Grāmatvedības reģistri
• Ja attaisnojuma dokuments tiek izrakstīts pēc
euro ieviešanas dienas par iepriekšējiem
periodiem (piemēram, bilancē uzrādīts
attiecīgajā postenī „Uzkrātās saistības /
„Uzkrātie ieņēmumi”), tad vērtības mērs ir
euro. Savukārt, lai iegūtu summu latos, lieto
oficiālo maiņas kursu
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Periods pēc eiro ieviešanas
Grāmatvedības reģistrus kārtojot elektroniski,
grāmatvedības datorprogrammā grāmatvedības
informācija
• pirms euro ieviešanas dienas jānodrošina
latos,
• pēc euro ieviešanas dienas – euro.
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Gada pārskatu sagatavošana
• pirms euro ieviešanas dienas – latos
• ar euro ieviešanas dienu – tikai euro
• oficiālais kurss periodā līdz euro ieviešanas
dienai ir Latvijas Bankas noteiktais
• pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots euro,
kā salīdzināmie rādītāji jāuzrāda iepriekšējā
pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti euro
pēc oficiālā maiņas kursa
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Gada pārskatu sagatavošana
• Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots euro, salīdzināmiem
rādītājiem uz 2014.gada sākumu jāsakrīt ar grāmatvedības
reģistros uzrādīto konta atlikumu uz 2014.gada sākumu
• Uzņēmumiem - pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots euro,
salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada sākumu tiek pieļautas
neatbilstības ar iepriekšējā pārskata gada beigu rādītājiem,
kas pārrēķināti euro pēc oficiālā maiņas kursa.
• Budžeta iestādēm – šobrīd tiek vērtētas iespējas nodrošināt
2014.gada pārskatā uzrādāmo salīdzināmo rādītāju precizitāti
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Gada pārskatu sagatavošana

Pamatojoties uz esošo gada pārskatu
sagatavošanas praksi un normatīvajiem
aktiem, kas reglamentē gada pārskatu
sagatavošanu, gada pārskatā skaitļus
jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem.
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Paldies!

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv
https://twitter.com/eiro_lv
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Eiro ieviešana Latvijā
Nodokļu vadlīnijas
2013. gada 17. janvārī

Apskatāmie jautājumi
– Vadlīniju mērķis
– Vispārīgie principi
– Speciālie principi

28.11.2012

Finanšu minstrja
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Vadlīniju mērķis
Skaidrot Euro ieviešanas likumprojektā noteikto
regulējumu attiecībā uz nodokļu maksājumu
jautājumiem pārejas periodā no latiem uz eiro
(sākot ar eiro ieviešanas dienu).

28.11.2012

Finanšu minstrja
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Apskatāmie jautājumi
– Vadlīniju mērķis
– Vispārīgie principi
– Speciālie principi
– Praktiskā informācija

28.11.2012

Finanšu minstrja
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Vispārīgie principi
• Nodokļa apmēra konvertācija (tā pārrēķināšana)
no latiem uz eiro notiks pēc oficiālā maiņas kursa,
noapaļojot matemātiski:
– ja 3.zīme aiz komata ir 0-4, centa vērtība
nemainās;
– ja 3.zīme aiz komata ir 5-9, centa vērtība mainās
uz augšu

• Oficiālais maiņas kurss - ES Padomes noteiktais
latu maiņas kurss pret vienu eiro (pašreizējais LB
noteiktais kurss 1 EUR = 0,702804)
28.11.2012

Finanšu minstrja
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Vispārīgie principi
• Nodokļu administrācijām un nodokļu
maksātājiem, kuri paši ir atbildīgi par
maksājamā nodokļa apmēra noteikšanu, ir
pienākums nodrošināt datu nepārtrauktību un
konvertācijas procesa izsekojamību.
• Robežšķirtne – diena, ar kuru tiek ieviests eiro

28.11.2012

Finanšu minstrja
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Vispārīgie principi
• Par periodu, kurā maksāšanas līdzeklis ir lats (latu periods),
visi nodokļu aprēķini un arī vēlāk eiro apgrozības periodā
veiktie nodokļu pārrēķini neatkarīgi no tā, vai to veic
nodokļu maksātājs vai nodokļu administrācija, ir veicami
latos.
• Latu perioda nodokļu, neatkarīgi no tā, kad ir veikti šie
nodokļu aprēķini, maksājumi, sākot ar eiro ieviešanas
dienu, tiks veikti eiro, konvertējot aprēķināto nodokli pēc
oficiālā maiņas kursa un Euro ieviešanas likumprojektā
noteiktajiem matemātiskajiem noapaļošanas principiem.
• Sākot ar eiro ieviešanas dienu, nodokļi (arī nodokļu avansa
maksājumi), nodevas un citi nodokļu jomā noteiktie
maksājumi aprēķināmi un maksājami eiro.
28.11.2012

Finanšu minstrja
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Vispārīgie principi
• Nodokļu likumos un Ministru kabineta noteikumos līdz eiro
ieviešanas dienai tiks veikti grozījumi, mainot valūtas
nosaukumu no «lats» uz «euro» un izsakot skaitliskās vērtības
eiro. Arī tās tiks konvertētas pēc oficiālā maiņas kursa,
ievērojot matemātiskos noapaļošanas principus.
• Tas attiecas uz tādiem nodokļu elementiem kā, piemēram, ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums
(mēnesī 45 latu) vai slieksnis iekšzemes PVN maksātāja
reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā
preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā (7000 latu).
Pārrēķina rezultāts (piemērā izmantots LB noteiktais eiro
maiņas kurss):
• Ls 45 = EUR 64.02923148 => noapaļojot EUR 64.03
• Ls 7000 = EUR 9960.102674 => noapaļojot EUR 9960.10
28.11.2012

Finanšu minstrja
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Vispārīgie principi
• PVN likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis
reģistrācijai kā PVN maksātājam ir noteikts ES
Padomes lēmumā, ar ko Latvijai ir piešķirta
atkāpe - EUR 50000.
• Latvijas likumā minētais slieksnis izteikts latos –
35000. Konvertējot to atpakaļ uz eiro (piemērā
izmantots LB noteiktais eiro maiņas kurss),
iznāktu EUR 49800.51337.
• Likumā vajadzētu iekļaut ES Padomes lēmumā
noteikto reģistrācijas slieksni.
28.11.2012

Finanšu minstrja
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Apskatāmie jautājumi
– Vadlīniju mērķis
– Vispārīgie principi
– Speciālie principi
– Praktiskā informācija

28.11.2012

Finanšu minstrja
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Speciālie principi
• Tiesiskie instrumenti:
– visi tiesību akti (likums, Ministru kabineta noteikumi, Ministru
kabineta rīkojums, pašvaldības saistošie noteikumi u.c.);
– iestāžu administratīvie akti (piemēram, lēmums par nodokļu
revīzijas (audita) rezultātiem, lēmums par datu atbilstības
pārbaudes rezultātiem, lēmums par nodokļu samaksas termiņa
pagarināšanu, paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli);
– tiesas nolēmumi (piemēram, spriedums par aprēķinātā nodokļu
maksājuma samazināšanu);
– līgumi (piemēram, vienošanās līgums saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 41.pantu);
– citi instrumenti, kas rada jebkādas tiesiskas sekas (nodibina,
groza, konstatē vai izbeidz konkrētas tiesiskās attiecības vai
konstatē faktisko situāciju)
28.11.2012

Finanšu minstrja
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Speciālie principi
• Akcīzes nodokļa marķējumi uz cigarešu
iepakojuma
• Akcīzes preču noliktavās cenu paralēlās
atspoguļošanas perioda sākumā (01.10.2013.)
atrodošās cigaretes, kuras būs marķētas ar akcīzes
nodokļa markām, uz kurām maksimālā
mazumtirdzniecības cena būs norādīta latos, varēs
nodot patēriņam, piegādājot vairumtirdzniecībai vai
mazumtirdzniecībai, līdz 2013.gada 31.decembrim.
• Šādām cigaretēm mazumtirdzniecības vietās cena eiro
būs norādāma cenrādī (to nevajadzēs norādīt atsevišķi
uz katras cigarešu paciņas).
28.11.2012

Finanšu minstrja
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Speciālie principi
• Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa
maksājumi
– Sākot ar eiro ieviešanas dienu, uzņēmumu ienākuma
nodokļa avansa maksājumi tiks noapaļoti līdz veseliem
eiro.
– Ja uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja taksācijas
periods ir sācies pirms eiro ieviešanas dienas un
turpinās pēc pārejas uz eiro, sākot ar eiro ieviešanas
dienu, maksājamais uzņēmumu ienākuma nodokļa
avansa apmērs tiks noteikts, iepriekš latos veiktos
avansa maksājumus, konvertējot pēc oficiālā maiņas
kursa
28.11.2012
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Speciālie principi
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kam nav
pienākuma kārtot grāmatvedību un kas taksācijas
periodos pirms eiro ieviešanas dienas vai lata un eiro
vienlaicīgas apgrozības periodā ir ieguvis nekustamo
īpašumu vai citus aktīvus, vai saistības, kuru vērtība
izteikta latos, periodā, sākot ar eiro ieviešanas dienu, ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu no
šādu aktīvu vai saistību atsavināšanas nosaka, minētā
nekustamā īpašuma vai citu aktīvu iegūšanas vērtību vai
saistību vērtību konvertējot pēc oficiālā maiņas kursa.
28.11.2012
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Apskatāmie jautājumi
– Vadlīniju mērķis
– Vispārīgie principi
– Speciālie principi
– Praktiskā informācija

28.11.2012

Finanšu minstrja

45

Praktiskā informācija

1/2

Skaidrās naudas bezmaksas
nomaiņa:
• 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas
visās kredītiestādēs;
• 1 mēnesi tajās VAS "Latvijas
Pasta" nodaļās, kuru
apkalpošanas teritorijā
neatrodas komercbanku
filiāles un iedzīvotājiem nav
alternatīvu iespēju veikt
skaidras naudas apmaiņu;
• neierobežotu laiku Latvijas
Bankā.
28.11.2012

Bezskaidrās naudas bezmaksas
nomaiņa:
• sākoties eiro ieviešanas dienai,
visi lati kredītiestāžu un citu
maksājumu pakalpojumu
sniedzēju kontos tiks
konvertēti uz eiro. Visi latu
darījumi un maksājumi tiks
veikti eiro.
Finanšu minstrja
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Praktiskā informācija
Paralēlās atspoguļošanas
periods:
• 3 mēnešus pirms un 6
mēnešus pēc eiro ieviešanas
visas pakalpojumu un preču
cenas obligāti būs norādītas
latos un eiro.
• Rekomendējošais cenu
atspoguļošanas periods ir
uzreiz pēc maiņas kursa
noteikšanas, t.i. 6 mēnešus
pirms eiro ieviešanas un 1
gadu pēc eiro ieviešanas.
28.11.2012

2/2

Vienlaicīgās apgrozības periods:
• 2 nedēļas pēc eiro ieviešanas
tiks nodrošināta skaidras
naudas latu un eiro vienlaicīga
lietošana. Līdz 2014. gada 14.
janvārim iedzīvotāji varēs veikt
norēķinus gan latos, gan eiro.

Finanšu minstrja

47

Paldies Jums par
uzmanību!
Jautājumi?

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv
https://twitter.com/eiro_lv

