
Jaunais regulējums 
grāmatvedības uzskaitē budžeta 

iestādēm
Laila Kelmere

Valsts kases Pārskatu departamenta
vecākā eksperte 

Rīga, 2017.gada 23.novembris



Nākotne – Eiropas Publiskā 
sektora grāmatvedības standarti

2



3

Eurostat 2012.gada pētījums par atbilstību Starptautiskiem 
Publiskā sektora grāmatvedības standartiem 

63%

64%

73%

91%

Vidēji ES

Latvija

Lietuva

Igaunija



Jaunās politikas iniciatīvas ieviešanas plāns 

2015.–2018.gads

4

Finanšu 
uzskaites 
procesu 
standartizācija 
valsts un 
pašvaldību 
iestādēs

Pārejas 
periods

Rezultāts: 
pilnīgāki un 
uzticamāki 
finanšu dati, 
kas ir 
salīdzināmi 
dalībvalstu 
starpā

2018.–2021.gads

2021.gads …



Ieviešanas plāns (II)
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2012–
2014

2015–
2018

2019–
2021

> 
2021

Eurostat 
2012.gada 
pētījums

SPSGS
izvērtēšana,
normatīvo 

aktu izstrāde

Sāk piemērot 
jaunās 

prasības

Izvērtē NĪN 
uzskaiti 

saskaņā ar 
uzkrāšanas 

principu

Latvijas 
atbilstība 

SPSGS
88% 

Latvijas 
atbilstība 
SPSGS1

64%

1Starptautiskie Publiskā sektora grāmatvedības standarti 



Ieviešanas plāns (III)

Ar 01.01.2019. piemēro

jaunos MK noteikumus par 
grāmatvedības uzskaites kārtību 

budžeta iestādēs un gada 
pārskata sagatavošanas kārtību

Līdz 31.12.2018. piemēro:

1) MK 15.12.2009. not. Nr. 1486

2) MK 15.10.2013. not. Nr. 1115 

Ar 01.01.2021. piemēro uzkrāšanas principu tā 
administrēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaitēVID

6

2017. un 2018. gada pārskats – saskaņā 
ar MK 15.10.2013. not. Nr. 1115



Ministru kabineta noteikumi 

«Grāmatvedības uzskaites 
kārtība budžeta iestādēs»

7



Valsts kases metodoloģiskais atbalsts

8

Metodoloģiskais 
atbalsts

Rokasgrāmata 
ar detalizētiem 

prasību 
piemērošanas 

piemēriem
Mācības 
nozaru un 
pašvaldību 

atbildīgajiem 
finanšu 

darbiniekiem

Turpmākais 
konsultatīvais 

atbalsts

«PALĪGI» 
Valsts kases 
mājas lapā

Interaktīvi
Ministru 
kabineta 

noteikumi

Lēmumu koki 
vērtības 

samazinājuma 
pazīmju 

izvērtēšanai

Diskontēšanas 
kalkulatori

un 
likmes



MK noteikumi – vispārīgie jautājumi

9

Definīcijas un skaidrojumi

� Vispārējie grāmatvedības uzskaites
pamatprincipi

� Terminu skaidrojumi

Grāmatvedības uzskaites kārtība

� Grāmatvedības uzskaites kārtība =
grāmatvedības politika

� Netiek dublētas likuma «Par grāmatvedību» un
Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu
Nr. 585 normas



MK noteikumi – vispārīgie jautājumi (II)
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Komisija vai speciālists

Lēmumu pieņemšanai par darījumu klasifikāciju,
aktīvu un pasīvu novērtēšanu un citām aplēsēm
budžeta iestādes vadītājs var:
� izveidot komisiju, ja nepieciešams, pieaicinot

attiecīgās jomas speciālistus,
� noteikt budžeta iestādes atbildīgo attiecīgās

jomas speciālistu.



MK noteikumi – vispārīgie jautājumi (III)

11

Kontu plāna shēma
� Apvienoti vairāki konti prasību pret pircējiem un

saistību pret piegādātājiem kontu grupās
� Papildināta ar:

� jaunām kontu grupām ieguldījuma īpašumu un
bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskajai darbībai
uzskaitei,

� jaunu pārējo ieņēmumu un izdevumu kontu
grupu, lai uzskaitītu kļūdu labošanas rezultātā,
grāmatvedības uzskaites principu maiņas
rezultātā un darījumu, kas attiecas uz
iepriekšējiem pārskata gadiem, rezultātā radušos
ieņēmumus un izdevumus.

� Precizēti kontu apraksti



MK noteikumi – vispārīgie jautājumi (IV)
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Aktīvu un pasīvu atlikumu uz 31.12.2018.
izvērtēšana un pārgrāmatošana uz 01.01.2019.

� MK noteikumu 4.pielikums – kontu atbilstības tabula

Virsgrāmata uz 
31.12.2018.

Virsgrāmata uz 
01.01.2019.

Precīzi pa kontiem

Kopsumma

Grāmatvedības uzskaites principu maiņa, jo ir mainījies 
normatīvais regulējums

Pā
re
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s 

p
er
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s



MK noteikumi – vispārīgie jautājumi (V)

13

� Izvērtē un pārgrāmato 1. – 5. kontu grupas kontus

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 
1486 «Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti» 1.pielikumā 
noteiktie konti

Kontu grupas 
līmeņi Konta 

numurs
Konta nosaukums

1. 2. 3.
AKTĪVS

1130 x
Pārējie nemateriālie 
ieguldījumi

1130 x
Pārējie nemateriālie 
ieguldījumi

Ministru kabineta noteikumu projekta 
1.pielikumā noteiktie konti

Kontu grupas 
līmeņi Konta 

numurs
Konta nosaukums

1. 2. 3.
AKTĪVS

1131

Nemateriālie 
kultūras un 
vēstures pieminekļi 
un citi objekti

1139

Pārējie iepriekš 
neklasificētie 
nemateriālie 
ieguldījumi



MK noteikumi – vispārīgie jautājumi (VI)
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� 6., 7., 8. kontu grupas kontu pārejas tabulu
izmanto uzskaites kārtības precizēšanai

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 
1486 «Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti» 1.pielikumā 
noteiktie konti

Kontu grupas 
līmeņi Konta 

numurs
Konta nosaukums

1. 2. 3.
AKTĪVS

8541

Nemateriālo 
ieguldījumu un 
pamatlīdzekļu 
pārpalikumi

Ministru kabineta noteikumu projekta 
1.pielikumā noteiktie konti

Kontu grupas 
līmeņi Konta 

numurs
Konta nosaukums

1. 2. 3.
AKTĪVS

8580 x

Ieņēmumi no 
ilgtermiņa aktīvu 
sākotnējās 
atzīšanas 



MK noteikumi – vispārīgie jautājumi (VII)
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� Zembilance – izvērtē un pārgrāmato

� Gada pārskata pielikumā sniedz informāciju par
kontu pārklasifikāciju

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu 
Nr. 1486 «Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti»
ZEMBILANCE

Kods Zembilances koda 
nosaukums

9130 x Saņemamie līgumsodi un 
naudas sodi

9130 x Saņemamie līgumsodi un 
naudas sodi

9130 x Saņemamie līgumsodi un 
naudas sodi

Ministru kabineta noteikumu projekta 
1.pielikumā

ZEMBILANCE

Kods Zembilances koda 
nosaukums

9130 x Aprēķinātie līgumsodi, 
naudas sodi, soda naudas 
un kavējuma naudas

9131 Aprēķinātie līgumsodi un 
naudas sodi

9132 Aprēķinātie līgumsodi, 
naudas sodi, soda naudas 
un kavējuma naudas par 
nodokļiem, nodevām un 
citiem maksājumiem 
budžetos



MK noteikumi – vispārīgie jautājumi (VIII)
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Aktīvu un saistību klasifikācija

Aktīvi

Finanšu aktīvi

Nefinanšu aktīvi

Saistības

Finanšu saistības

Nefinanšu 
saistības

atbilstoši to novērtēšanas metodei, iedala 
noteiktās finanšu instrumentu grupās

t.sk. finanšu 
instrumenti

t.sk. finanšu 
instrumenti



Nekustamo īpašumu uzskaite

17

� Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atzīst valstij
piekritīgos nekustamos īpašumus, kuri
pārņemti no Valsts ieņēmumu dienesta vai
citām institūcijām saskaņā ar tiesību normām,
kas regulē rīcību ar valstij piekritīgu mantu.

� Atzīstot klasificē kā pamatlīdzekli vai kā
ieguldījuma īpašumu.

Piemēram: konfiscēti, atzīti par bezmantinieku
mantu u.c.



Zemes un būvju uzskaite

18

� Noteikti pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu
klasificēšanas kritēriji

� Ieguldījuma īpašumus uzskaita atsevišķā
kontu grupā

� Pārskata perioda beigās vērtē, vai nekustamie
īpašumi uzskaitīti atbilstoši to ekonomiskajai
būtībai

� Ja nepieciešams – pārklasificē



Zemes un būves pārklasifikācija perioda 
beigās

19

ja pārskata gadā tās 
izmantotas:
1) funkciju 
nodrošināšanai,
2) iznomātas pilnībā vai 
daļēji VVS1 ietvaros,
3) funkciju 
nodrošināšanai + 
iznomātas ārpus VVS.

ja pārskata gadā tās nav: 
1) izmantotas funkciju 
nodrošināšanai,
2) iznomātas pilnībā vai 
daļēji VVS ietvaros
bet iznomātas tikai 
ārpus VVS struktūrām vai 
nav pieņemts lēmums
par to izmantošanu.

Pa
m

at
līd

ze
kļ

u
 s

as
tā

vā
Ieg

u
ld

īju
m

a īp
ašu

m
u
 sastāvā

Nekustamā īpašuma sākotnējo vērtību, uzkrāto 
nolietojumu un vērtības samazinājumu pārklasificē

Ja ieguldījuma īpašumu iznomā kopā ar citiem aktīviem, tad šos 
aktīvus kopā ar būvi klasificē ieguldījumu īpašumu sastāvā

1vispārējās valdības sektors



Zemes un būves pārklasifikācija perioda beigās (II)
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Daļa no muzeja telpām 
iznomāta kafejnīcai

Ēka pilnībā iznomāta 
kafejnīcai

Pamatlīdzeklis Ieguldījuma īpašums



Ieguldījuma īpašumu uzskaite
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� Uzskaita iegādes izmaksu vai izveidošanas
izmaksu vērtībā

� Aprēķina nolietojumu

� Aprēķina vērtības samazinājumu saskaņā ar
diskontēto nākotnes naudas plūsmas metodi

� Naudas plūsmu diskontēšanai Valsts kases
interneta vietnē paredzēts publicēt diskonta
likmes un speciālu rīku – kalkulatoru



Budžeta iestādes ilgtermiņa ieguldījumi 
citas iestādes nekustamajā īpašumā

22

� Iestāde, kura ieguldījusi ēkā A

� Iestāde, kuras uzskaitē ir ēka A

Uz 31.12.2018.

Kontā 1270

1000 €

Uz 31.12.2019.

Kontā 1270

0 €

Uz 31.12.2019.

NĪ uzskaites kontā

1000 €
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Uz 31.12.2018.

NĪ uzskaites kontā



Kapitālo ieguldījumu izmaksas

23

� Valsts vai pašvaldību finansēto, arī ārvalstu finanšu
palīdzības projektu ietvaros, kapitālo ieguldījumu
izmaksas iekļauj īpašuma sākotnējā vērtībā tā
budžeta iestāde, kuras grāmatvedības uzskaitē ir
attiecīgais objekts

� Ja kapitālās izmaksas ir veikusi cita budžeta
iestāde, pēc būvdarbu pabeigšanas nepabeigtās
būvniecības kontā uzkrātās izmaksas nodod tai
budžeta iestādei, kuras uzskaitē ir attiecīgais
īpašums

� Gada pārskata pielikumā sniedz informāciju par
kapitālsabiedrību veiktajiem ieguldījumiem valsts
un pašvaldību īpašumos



Zemju uzskaites vērtības aktualizācija

24

� Aktualizē kadastrālajā vērtībā uzskaitītās
zemes uzskaites vērtību atbilstoši 2020.gada
slēguma inventarizācijas ietvaros
izmantotajiem Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem

� Uzskaites vērtību aktualizāciju veic līdz
31.12.2021.
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Zemju uzskaites vērtības aktualizācija (II)
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� Zemju, kas grāmatvedības uzskaitē sākotnēji
nav atzītas atbilstoši to kadastrālai vērtībai,
vērtības aktualizācija neveic.

� Uzskaites vērtības aktualizāciju neveic:

� ja nav zināms, kā noteikta aktīva
sākotnējā vērtība,

� iegādātai un sākotnēji patiesajā vērtībā
novērtētai zemei.



Speciālā militārā inventāra uzskaite

26

� Militāros ilgtermiņa aktīvus uzskaita
atbilstošos pamatlīdzekļu kontos

� Militāro inventāru uzskaita atbilstošos krājumu
kontos

� Pārejas periods līdz 31.12.2020.
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Bioloģisko un pazemes aktīvu uzskaite

27

Jānodala bioloģiskie aktīvi, kurus izmanto:

Lauksaimnieciskā 
darbībā

Zinātniskās pētniecības, 
izglītības, transporta, 

izklaides vai atpūtas vai 
drošības un kontroles 

mērķiem

1. Uzskaita atsevišķā 
kontu grupā

2. Pārskata gada beigās 
novērtē patiesajā vērtībā, 
atskaitot atsavināšanas 
izmaksas

3. Mežaudzes novērtē 
Meža valsts reģistra 
norādītajā pilnajā vērtībā

1. Uzskaita pamatlīdzekļu 
kontos iegādes izmaksu 
vērtībā saskaņā ar 
pamatlīdzekļu uzskaites 
pamatprincipiem

2. Pārskata gada beigās 
nosaka vērtības 
samazinājumu, ja 
nepieciešams



Bioloģisko un pazemes aktīvu uzskaite (II)

28

� Lauksaimnieciskā darbība – budžeta iestādes
plānveida darbība lauksaimniecībā, zivsaimniecībā
un mežsaimniecībā ieņēmumu gūšanai

� Lauksaimniecības produktus, kuri iegūti no
bioloģiskajiem aktīviem, uzskaita krājumu sastāvā

� Komisija vai speciālists reizi gadā pārvērtē
lauksaimniecībā izmantojamos bioloģiskos aktīvus

� Grāmatvedis reizi gadā palielina vai samazina
bioloģiskā aktīva uzskaites vērtību atbilstoši
speciālista sniegtajai informācijai



Bioloģisko un pazemes aktīvu uzskaite (III)
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2019.gada 1.janvāris

Pamatlīdzekļi:

� izvērtē pamatlīdzekļu sastāvā uzskaitīto bioloģisko
aktīvu lietošanas mērķi

� pārgrāmato lauksaimnieciskā darbībā izmantojamo
bioloģisko aktīvu atlikušo vērtību atsevišķā kontā

Krājumi:

� izvērtē krājumu sastāvā uzskaitīto darba un
produktīvo dzīvnieku atlikumu

� pārgrāmato pamatlīdzekļu sastāvā tos krājumus,
kuru atlikušais izmantošanas laiks pārsniedz vienu
gadu
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Bioloģisko un pazemes aktīvu uzskaite (IV)
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� Līdz 31.12.2019. – izslēdz pārējās rezerves, kas
izveidotas, sākotnēji atzīstot mežaudzes, un atzīst
pārējos ieņēmumus
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Bioloģisko un pazemes aktīvu uzskaite (V)

31

� Pazemes aktīvus novērtē un uzskaita:
� iegādes izmaksu vērtībā,
� izveidošanas vērtībā,
� atbilstoši Ģeoloģiskās informācijas sistēmas

datiem.
� Pazemes aktīviem nolietojumu neaprēķina
� Pazemes aktīvu vērtību samazina tos izstrādājot

un pielietojot vienu no šīm metodēm:
� atbilstoši izstrādātajam daudzumam saskaņā

ar iestādē noteikto kārtību,
� proporcionāli atzītajiem ieņēmumiem un

prasībām par pazemes aktīvu izstrādes
tiesībām.



Trešās personas vārdā saņemto aktīvu 
uzskaite

32

� Saņemt aktīvus trešās personas vārdā var
vienīgi pamatojoties uz attiecīgu vienošanos

Piemēram: starp budžeta iestādi, pakalpojuma
saņēmēju un pakalpojuma sniedzēju

� Šādus aktīvus uzskaita kā saistības pret trešo
personu un neatzīst ieņēmumus

� Veicot aktīvu nodošanu trešajai personai,
samazina saistības un neatzīst izdevumus

� Šī kārtība neattiecas uz transfertiem



Transferta ieņēmumu un izdevumu uzskaite 
(avanss) 

33

1
01.01.2019. 31.12.2019.

2019.gadā pārskaitīts vai saņemts transferts (avanss) 

3

4

Ja izlietojumu apstiprina pārskata gadā vai līdz nākamā 
pārskata gada 31.janvārim

01.01.2019. 31.01.2020.31.12.2019.

01.01.2019. 31.12.2019.

Ieņēmumus un izdevumus atzīst pārskata gadā, kurā veikts 
apstiprinātais transferta izlietojums

2 Transferta saņēmējs veicis transferta izlietojumu



Transferta ieņēmumu un izdevumu uzskaite 
(pēcapmaksa) (II)

34

1
2019.gadā atzīti izdevumi, par kuriem plāno saņemt transfertu

3.1

3.2

Ja izdevumus apstiprina pārskata gadā, tad atzīst:
1) transferta ieņēmumus un prasības (saņēmējs)
2) transferta izdevumus un saistības (devējs)

01.01.2019. 31.12.2019.

2
Ja izdevumus apstiprina pārskata gadā vai līdz nākamā pārskata gada 
31.janvārim

01.01.2019. 31.01.2020.31.12.2019.

01.01.2019. 31.12.2019.

Ja izdevumus apstiprina nākamā pārskata 
gada janvārī, tad 2019.gada beigās atzīst:

01.01.2020. 31.01.2020.

1) uzkrātos ieņēmumus un transferta ieņēmumus (saņēmējs)
2) uzkrātās saistības un transferta izdevumus (devējs)

4 Naudas līdzekļu saņemšanas un pārskaitījuma dienā samazina prasības 
un saistības vai uzkrātos ieņēmumus un uzkrātās saistības



Transferta ieņēmumu un izdevumu uzskaite (III)
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1
01.01.2019. 31.12.2019.

2019.gadā veikti izdevumi vai saņemtā transferta 
izlietojums

2

3

Ja transferta izlietojumu vai izdevumus par pārskata gadu 
apstiprina nākamajā pārskata gadā pēc 31.janvāra

01.02.2020. 31.12.2020.

01.01.2020. 31.01.2020.

Transferta ieņēmumus un izdevumus atzīst kā pārējos 
iepriekšējo gadu ieņēmumus un izdevumus nākamajā pārskata 
gadā

Gada pārskatā zembilancē sniedz informāciju par pārskata gada 
beigās neapstiprinātajiem transferta izdevumiem, kas attiecas uz 
pārskata gadu. Norāda transferta devējs un saņēmējs.



Ieņēmumu atzīšana, ja pakalpojuma 
sniegšana pārskata perioda beigās nav 
pabeigta

36

Pārskata periodā atzīstamo ieņēmumu apjoma
aprēķināšanai pielieto vienu no šādām metodēm:

Metode Ieņēmuma apjoma noteikšana

� Novērtē paveikto darba apjomu Ieņēmumus atzīst novērtējuma 
apjomā

� Aprēķina pārskata periodā 
izpildīto darbu procentuālo 
īpatsvaru no kopējā sniedzamā 
pakalpojuma

Ieņēmumu summu aprēķina, 
līguma summu reizinot ar 
aprēķināto īpatsvaru

� Ieņēmumus atzīst tādā apmērā,
kādā ir atzīti izdevumi pārskata 
gadā

Aprēķina pārskata periodā radušos 
ar darījumu saistīto izdevumu 
īpatsvaru no kopējām plānotajām 
darījuma izmaksām. Ieņēmumu 
summu aprēķina, līguma summu 
reizinot ar aprēķināto īpatsvaru.



Ieguldījuma kapitālsabiedrībās novērtēšana

37

Līdzdalību radniecīgas un asociētās kapitālsabiedrības
kapitālā:

� sākotnēji novērtē un iegrāmato atbilstoši iegādes
izmaksām

� pēc sākotnējās atzīšanas uzskaita saskaņā ar pašu
kapitāla metodi

� uz to neattiecina finanšu instrumentu uzskaites
prasības, izņemot vērtības samazinājuma pazīmes

� ieguldījuma atgūstamo vērtību aprēķina saskaņā
ar metodēm, kas noteiktas pamatlīdzekļu un
ieguldījuma īpašumu atgūstamās vērtības
aprēķināšanai



Ieguldījuma kapitālsabiedrībās novērtēšana (II)
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Pārējā līdzdalība (<20%):

� novērtē saskaņā ar izmaksu metodi

� uz to attiecina finanšu instrumentu uzskaites
prasības



Finanšu instrumenti
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Finanšu instrumentu uzskaite attiecināma uz:

� finanšu ieguldījumiem (izņemot līdzdalību
radniecīgā un asociētā kapitālsabiedrībā)

� aizņēmumiem

� saņemtiem noguldījumiem
� emitētiem vērtspapīriem
� prasībām un saistībām, kuru apmaksa

paredzēta vēlāk nekā 12 mēnešu laikā

� atvasinātajiem finanšu instrumentiem



Finanšu instrumenti (II)
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� Finanšu instrumentus iedala kategorijās atbilstoši
to novērtēšanas metodei pēc sākotnējās atzīšanas:

Kategorija Novērtēšanas  un uzskaites
metode

� Aizdevumi un prasības

Amortizētajā vērtībā

� Līdz termiņa beigām turēti 
ieguldījumi

� Pārējās finanšu saistības, t.sk. 
aizņēmumi, izņemot finanšu 
garantiju līgumus

� Pārdošanai pieejami finanšu 
aktīvi

Patiesajā vērtībā� Patiesajā vērtībā novērtēti 
finanšu aktīvi

� Patiesajā vērtībā novērtētas 
finanšu saistības



Finanšu instrumenti (III)
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� MK noteikumu 3.pielikums – finanšu instrumentu
kategorijas

� Atsevišķus grāmatvedības kontus (apzīmēti ar “*”) var
klasificēt vairākās kategorijās

� Gada pārskata pielikumā sniedz informāciju sadalījumā
pa finanšu instrumentu kategorijām

Kategorijas 
kods

Kategorijas 
nosaukums 
un apraksts

Grāmatvedības 
konta numurs

Kategorijas apraksts/ Konta nosaukums

AP Aizdevumi 
un 

prasības

Neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem
maksājumiem, kuri netiek kotēti aktīvā tirgū. Šajā
grupā ietver tikai aizdevumus, prasības par finanšu
nomu un prasības, kas radušās aktīvu atsavināšanas
rezultātā, ja maksājumu atliek ilgāk nekā 12 mēnešus

1331 Ilgtermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām
1332 Ilgtermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām

1355* Ilgtermiņa uzkrātie ieņēmumi par pārējiem ilgtermiņa
finanšu ieguldījumiem



Diskontēšana
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� Atsevišķos gadījumos paredzēts aprēķināt
prasību, saistību un citu posteņu pašreizējo
vērtību

� Valsts kases interneta vietnē paredzēts
publicēt procentu (diskonta) likmes,
pašreizējās vērtības aprēķina algoritmu un
speciālu rīku – kalkulatoru

� Iestādē – dokumentēšana



Grāmatvedības uzskaites principu maiņa
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� Budžeta iestāde maina grāmatvedības uzskaites
principus tikai tad, ja ir mainījies normatīvais
regulējums

� Grāmatvedības uzskaites principu maiņa – tikai
saskaņā ar attiecīgā normatīvā akta pārejas
noteikumiem



Aplēšu maiņa un kļūdu labošana
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� Mainot aplēses, koriģē atbilstošo aktīvu, pasīvu,
ieņēmumu vai izdevumu posteni pārskata periodā

� Labojot būtiskas iepriekšējo pārskata gadu kļūdas:

� nodala summas, kas attiecas uz iepriekšējiem
pārskata gadiem un, kas uz pārskata gadu,

� par summām, kas attiecas uz iepriekšējiem
pārskata gadiem, izmaiņas atzīst atbilstošajā
bilances aktīva vai pasīva kontā un iepriekšējo
gadu budžeta izpildes rezultātā.

� Par summām, kas attiecas uz pārskata gadu, vai
nebūtiskām iepriekšējo periodu kļūdām, izmaiņas
atzīst pārskata perioda ieņēmumos vai izdevumos



Tiesvedības – uzkrājumi, iespējamās 
saistības
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� Uzkrājumus vai iespējamās saistības zaudējumu
atlīdzināšanai atzīst tā budžeta iestāde, kura ir
izdevusi attiecīgo administratīvo aktu vai veikusi
attiecīgo prettiesisko darbību

� Ja zaudējumu atlīdzināšanas izmaksu veic cita
budžeta iestāde, uzkrājumus vai iespējamās
saistības izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
ieņēmumus pārskata periodā, kad šai budžeta
iestādei ir nosūtīts kompetentās institūcijas
lēmums vai tiesas nolēmums par zaudējuma
atlīdzinājumu



Uzkrāšanas principa ieviešana VID 
administrēto valsts budžeta ieņēmumu 
uzskaitē
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� Pirmo reizi izstrādātas normas VID
administrēto nodokļu un uzņēmējdarbības
riska valsts nodevas uzskaitei saskaņā ar
uzkrāšanas principu

� Sākot ar 01.01.2021. VID veiks tā
administrēto valsts budžeta ieņēmumu
uzskaiti saskaņā ar uzkrāšanas principu

� 2021.gada pārskats – pirmais, kurā lielākā
daļa nodokļu un nodevu būs uzrādīta saskaņā
ar uzkrāšanas principu



Paldies par uzmanību!
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Jaunais regulējums grāmatvedības
uzskaitē budžeta iestādēm

Laila Kelmere
Valsts kases Pārskatu departamenta

vecākā eksperte
Rīga, 23.11.2017. 


