
7.pielikums 

Ministru kabineta 

2007.gada 2.maija 

noteikumiem Nr.282 

 

Anketa par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa 

(modifikācijas) tehniskajām iespējām 

 

 
(nodokļu maksātāja nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds) 

 
(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) 

 
(juridiskā adrese, fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta) 

 

 

 
(anketas numurs un datums ) 

 

 

Kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta 

marka modelis (modifikācija) 

  

 

Nr.p.k. Tehniskās iespējas 

+ (ja neatbilst, 

rindu 

neaizpilda) 

Piezīmes 

 APRĪKOJUMS    

1. Atmiņa:   KA, KS (izņemot 

pārnēsājamos KA ar 

elektronisko 

kontrollenti). 

Specializētajām ierīcēm 

un iekārtām – 

summētāji 

1.1. kases aparāta nedzēšamā elektroniskā 

atmiņa: 

 KA 

1.1.1. ievietota nedzēšamās elektroniskās 

atmiņas blokā 

 KA 

1.1.2. tās dati nav izdzēšami vai maināmi bez 

iejaukšanās konstrukcijā 

 KA 

1.1.3. tā ir energoneatkarīga – tās darbība tiek 

nodrošināta no atsevišķa enerģijas avota, 

un netiek dzēsta, ja  pārtrauc vai atvieno 

elektrības pievadi no elektrotīkla, un 

atmiņā ierakstītā informācija tiek 

saglabāta vismaz 30 diennaktis 

 KA 
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1.1.4. atmiņas ietilpība nodrošina, lai tiktu 

saglabāta un uzkrāta  ne mazāk kā triju  

gadu informācija 

 KA 

1.2. Kases sistēmas nedzēšamā elektroniskā 

atmiņa: 

 KS 

1.2.1. ievietota elektroniskās atmiņas blokā, kas 

ir ievietots fiskālās atmiņas blokā 

 KS 

1.2.2. energoneatkarīga – tās darbība tiek 

nodrošināta no atsevišķa enerģijas avota 

 KS 

1.2.3. ja tiek pārtraukta pietiekama 

elektroenerģijas piegāde, saglabā 

informāciju par pēdējo reģistrēto 

darījumu un atjauno datus pēc 

elektroenerģijas piegādes atjaunošanas 

 KS 

1.2.4. atmiņas ietilpība nodrošina informācijas 

uzkrāšanu un saglabāšanu vismaz 

32 kilobaitu apjomā 

 KS 

1.3. fiskālā atmiņa:  KA, KS 

1.3.1. ir ievietota fiskālās atmiņas blokā  KA, KS 

1.3.2. ietilpība ir vismaz 128 kilobaiti  KA, KS 

1.3.3. tās datus nevar izdzēst ne ar kādiem 

paņēmieniem (vienīgi mehāniski 

iznīcinot fiskālās atmiņas bloku) 

 KA, KS 

1.3.4. pēc Z pārskata izdrukāšanas tajā saglabā 

Z pārskata numuru, izdrukāšanas datumu 

un laiku, darījumu kopsummu naudas 

izteiksmē un nedzēšamajā elektroniskajā 

atmiņā ierakstīto darījuma kopsummu 

naudas izteiksmē 

 KA, KS 

1.3.5. kases sistēmas fiskālajā atmiņā saglabātā 

informācija nolasāma ar datu nesēja 

palīdzību 

 KS 

1.3.6. saglabā katra pārdotās (izsniegtās) 

degvielas veida vērtību naudas izteiksmē 

un litros par katru norēķina veidu 

 DUS KS 

1.3.7. saglabā pārdotās (izsniegtās) degvielas 

kopējo vērtību naudas izteiksmē 

 DUS KS 

1.3.8. saglabā reģistrētās samaksas kopsummu 

naudas izteiksmē par pārdotajām precēm 

un sniegtajiem pakalpojumiem (izņemot 

degvielu), ja degvielas uzpildes stacijā 

citu preču un pakalpojumu sniegšana tiek 

reģistrēta ar termināļiem, kuri ietilpst 

sistēmā 

 DUS KS 

1.3.9. saglabā reģistrētās samaksas kopsummu 

naudas izteiksmē sadalījumā pa 

piemērotajām PVN likmēm 

 DUS KS 

1.3.10. saglabā aprēķinātā PVN summu 

sadalījumā pa PVN likmēm 

 DUS KS 
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2. Kasiera operatora displejs   KA, KS, TS (izņemot 

TA un ADUS KS) 

3. Pircēja displejs  KA, KS, TA, TS 

(izņemot ADUS KS un 

pārnēsājamos KA ar 

elektronisko 

kontrollenti) 

4. Papīra kontrollente un tās uztīšanas 

mehānisms un uztvērējmehānisms 

 KA, KS (izņemot 

pārnēsājamos KA ar 

elektronisko 

kontrollenti) 

5. Papīra lente kases čeku, kontrollentes un 

pārskatu izdrukai 

 KA, KS 

6. Drukas ierīce kases čeku, pārskatu un 

kontrollentes drukāšanai 

 KA, KS 

7. Plombas ir uzliktas tā, lai nebūtu 

iespējams patvarīgi mainīt konstrukciju 

vai programmu, un uzlīmētas uz: 

 KA, KS, TA, TS 

7.1. aparāta korpusa  KA, TA, TS  

7.2. nedzēšamās elektroniskās atmiņas bloka  KA 

7.3. fiskālās atmiņas bloka  KS 

7.4. kases sistēmas centrālās vadības bloka  KS 

7.5. visām savienojuma vietām ar papildu 

ierīcēm, kuras saistītas ar programmas 

darbu 

 KS 

7.6. ieņēmumu skaitītāja un savienojuma vietā 

ar tirdzniecības automātu 

 TA 

8. Neizdzēšams šasijas numurs uz korpusa  KA, ieņēmumu 

skaitītājiem, 

specializētajām ierīcēm 

un iekārtām  

9. Naudas kaste  KA, KS 

10. Elektroniskā kontrollente. Elektroniskās 

kontrollentes atmiņas bloka ietilpība 

nodrošina ne mazāk kā 400 kases čekos 

norādītās informācijas uzkrāšanu un 

saglabāšanu līdz Z pārskata izdrukāšanai 

 Pārnēsājamam KA ar 

elektronisko 

kontrollenti 

11. Fiskālās atmiņas bloks ietverts apvalkā 

un atrodas sistēmas centrālās vadības 

blokā 

 KS 

12. Uz attiecīgās ierīces vai iekārtas, kurā 

ievietots centrālās vadības bloks, ir 

uzlīme ar VID teritoriālajā iestādē 

saņemtu neizdzēšamu identifikācijas 

kodu un izgatavotāja piešķirtu fiskālās 

atmiņas bloka identifikācijas numuru vai 

apkalpojošā dienesta piešķirtu numuru 

 KS 
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13. Programma darījumu reģistrēšanai  KA, KS 

14. Ierīce vai sistēma, kas nodrošina uzsākta 

darījuma reģistrēšanas pabeigšanu un 

saglabāšanu fiskālajā atmiņā, ja netiek 

nodrošināta pietiekama enerģijas piegāde 

 KS 

15. Aizsargsistēma pret patvarīgu iekļūšanu 

kases sistēmas programmā 

 KS 

16. Centrālās vadības bloks ar 

programmnodrošinājumu, kas nodrošina 

DUS KS centralizētu vadību 

 DUS KS 

17. Degvielas uzpildes automāti, kuriem ir  

piešķirts numurs DUS KS un kuru 

savienotājkabeļi ar DUS KS ir 

noplombēti ar stingrās uzskaites 

plombām 

 DUS KS 

18. DUS KS vadības pults, kas ir izveidota 

centrālajā kasiera darba vietā (izņemot 

automātiskās DUS KS) un kuras 

klaviatūra funkcionāli nodrošina DUA 

ieslēgšanu vienlaikus ar darījuma 

reģistrāciju DUS KS, kā arī kases čeka 

izdruku 

 DUS KS 

19. Programmas, kas paredzētas, lai 

pievienotās vērtības nodokļa likmju, 

degvielas cenu, kā arī DUS KS uzstādīto 

DUA konfigurācijas maiņu varētu veikt 

tikai pēc Z pārskata izdrukas pirms 

darījumu atsākšanas 

 DUS KS 

20. Kontroles mehānisms, kurš automātiski 

bloķē kases čeka un pārskatu izdruku, ja 

beigusies papīra lente. Kontroles 

mehānisms ir izveidots tā, lai kasieris 

operators vai citas personas nevarētu šo 

mehānismu patvarīgi atslēgt  

 DUS KS 

21. Ieņēmumu skaitītājs aprīkots ar 

mehānismu, kas nodrošina skaidras 

naudas atlikuma izsniegšanu, ja 

ieņēmumu skaitītājs darbojas ar diviem 

vai vairākiem skaidras naudas 

nomināliem 

 TA 

22. Speciāls taustiņš, kas nodrošina skaidrās 

naudas atlikuma izsniegšanu klientam, ja 

tirdzniecības automātā ievietotais 

ieņēmumu skaitītājs darbojas ar skaidras 

naudas nomināliem 

 TA 

23. Programma, kas nodrošina tirdzniecības 

automātā ievietotā vai tam pievienotā 

ieņēmumu skaitītājā ierakstītās 

informācijas saglabāšanu summārajā 

atmiņā 

 TA 



 5 

 

 NODROŠINĀŠANA   

24. Programma samaksas (izmaksas) 

reģistrēšanai nodrošina: 

 KS 

24.1. programmas pašidentificēšanās režīma 

darbību (ievadot datorā datu nesēju, kases 

sistēmas programma tiek salīdzināta ar 

datu nesējā saglabāto programmu) 

 KS 

ADUS KS izdrukā 

(fiksē) kontroles datus, 

kas nodrošina tās 

identifikāciju 

24.2. fiskālajā atmiņā saglabāto datu 

izmantošanu X un Z pārskata 

izdrukāšanai  

 KS 

24.3. kases sistēmas darba bloķēšanu, ja notiek 

mēģinājums atvienot fiskālās atmiņas 

bloku, kase čeku lenti vai kontrollenti  

 KS 

24.4. kases sistēmas darba bloķēšanu, ja notiek 

mēģinājums pārlādēt kases sistēmas 

centrālās vadības bloku tā darbības laikā 

un mainīt programmu, nesaglabājot 

nedzēšamajā elektroniskajā un fiskālajā 

atmiņā darījumu kopsummu naudas 

izteiksmē 

 KS 

25. Saimnieciskajai darbībai atbilstošu PVN 

likmju skaita (bet ne mazāk par divām 

PVN likmēm) ieprogrammēšanu 

 KA, KS. Pasažieru 

transportlīdzekļos 

(izņemot vieglos 

taksometrus), autoostās 

un dzelzceļa stacijās 

izmantotajos KA un  

KS – vismaz vienas 

PVN likmes 

ieprogrammēšana 

26. X un Z pārskata izdrukāšanu (valsts 

valodā), kurā norādīts: 

 KA, KS 

26.1. lietotāja nosaukums (fiziskai personai – 

vārds, uzvārds) 

 KA, KS 

26.2. lietotāja reģistrācijas kods (ar PVN 

apliekamai personai – VID piešķirtais ar 

PVN apliekamās personas numurs) 

 KA, KS 

26.3. lietotāja juridiskā adrese (fiziskai 

personai – deklarētā dzīvesvieta) 

 KA, KS 

26.4. pārskata veids (X vai Z)  KA, KS 

26.5. pārskata numurs   KA, KS Z pārskatam 

26.6. pārskata datums un izdrukas laiks  KA, KS 

26.7. reģistrēto darījumu kopsumma naudas 

izteiksmē 

 KA, KS 

26.8. reģistrēto darījumu kopsummas naudas 

izteiksmē sadalījums pa kases aparāta vai 

kases sistēmas nodaļām 

 KA, KS 

26.9. reģistrēto darījumu kopsummas naudas 

izteiksmē sadalījums pa norēķina veidiem 

(skaidrā, bezskaidrā naudā, ar citiem 

 KA, KS 
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norēķinu apliecinājumiem) 

26.10. reģistrēto darījumu kopsummas naudas 

izteiksmē sadalījums pa piemērotajām 

PVN likmēm 

 KA, KS 

26.11. aprēķinātā PVN summa sadalījumā pa 

piemērotajām likmēm 

 KA, KS (izņemot 

pasažieru 

transportlīdzekļos 

(izņemot vieglos 

taksometrus), autoostās 

un dzelzceļa stacijās 

izmantotajos KA un 

KS) 

26.12. maiņas nauda  KA, KS 

26.13. inkasētā nauda  KA, KS 

26.14. izmaksātā nauda  KA, KS 

26.15. anulēto darījumu kopsumma  KA, KS 

26.16. skaidrās naudas summa naudas kastē 

pārskata izdrukas brīdī 

 KA, KS 

26.17. atmiņā saglabātās reģistrētās samaksas 

kopsumma 

 KA, KS Z pārskatam 

26.18. pilns šasijas numurs  KA 

26.19. identifikācijas kods un fiskālās atmiņas 

bloka numurs 

 KS 

26.20. saņemtās valūtas summas pa valūtas 

veidiem, katras valūtas ekvivalents un 

kopsumma Latvijas Republikas naudas 

vienībās 

 KA, KS, kas veic 

valūtas konvertācijas 

aprēķinu 

26.21. degvielas uzpildes stacijas nosaukums un 

adrese 

 DUS KS 

26.22. katra veida degvielas atlikums litros uz 

dienas sākumu 

 DUS KS 

26.23. katra veida degvielas krājumu 

papildinājums, kā arī jebkuras katra veida 

degvielas daudzuma izmaiņas 

(korekcijas) 

 DUS KS 

26.24. katra veida degvielas atlikums litros X 

vai Z pārskata izdrukas brīdī 

 DUS KS 

26.25. pārdotās (izsniegtās) degvielas 

kopsumma naudas izteiksmē 

 DUS KS 

26.26. katra pārdotās (izsniegtās) degvielas 

veida vērtība naudas izteiksmē un 

daudzums litros pa norēķina veidiem un 

reģistrētā samaksas kopsumma naudas 

izteiksmē par katru norēķina veidu 

 DUS KS 

27. kases čeka izdrukāšanu valsts valodā, 

kurā norādīts: 

 KA, KS. Pasažieru 

transportlīdzekļos 

(izņemot vieglos 

taksometrus), autoostās 

un dzelzceļa stacijās 

izmantotajos KA un  

KS – biļetes  
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27.1. lietotāja nosaukums (fiziskai personai – 

vārds, uzvārds) 

 KA, KS 

27.2. lietotāja reģistrācijas kods (ar PVN 

apliekamai personai – VID piešķirtais ar 

PVN apliekamās personas numurs) 

 KA, KS 

27.3. juridiskā adrese   KA, KS 

27.4. dokumenta nosaukums (čeks), kases čeka 

numurs, datums un izdrukas laiks. Kases 

čeka numerācija pieaugošā kārtībā un 

neatkārtojas. Ja kases čeka numerācija 

pēc Z pārskata izdrukāšanas tiek sākta no 

sākuma, kases čekos papildus norāda 

Z pārskata numuru 

 KA, KS 

27.5. nodaļas numurs vai nosaukums  KA, KS 

27.6. darījuma (preces (pakalpojuma) vai preču 

(pakalpojumu) grupas) nosaukums un 

PVN zīme (cipars, burts vai cita pazīme, 

kas norāda, ka attiecīgajai precei 

(pakalpojumam) vai preču (pakalpojumu) 

grupai ir piemērojama konkrētā nodokļa 

likme vai nodoklis nav piemērojams), kā 

arī daudzums un cena 

 KA, KS 

27.7. piemērotā PVN likme  KA, KS 

27.8. reģistrēto darījumu summa (atsevišķi pa 

piemērotajām PVN likmēm) bez PVN 

 KA, KS 

27.9. PVN summa (atsevišķi pa piemērotajām 

PVN likmēm) 

 KA, KS 

27.10. reģistrēto darījumu kopsumma naudas 

izteiksmē 

 KA, KS 

27.11. piešķirtās atlaides naudas izteiksmē  KA, KS 

27.12. norēķina veids  KA, KS 

27.13. norēķinoties saņemtā naudas summa   KA, KS 

27.14. norēķinoties izdotā skaidrās naudas 

summa (atlikums) 

 KA, KS 

27.15. pilns šasijas numurs  KA 

27.16. kases sistēmas identifikācijas kods un 

fiskālās atmiņas bloka identifikācijas 

numurs 

 KS 

27.17. valūtas nosaukuma (šifra) un daudzuma, 

valūtas kursa (cenas), saņemtās valūtas 

ekvivalenta un izsniegtās naudas atlikuma 

norādīšana Latvijas Republikas naudas 

vienībās kases čekā  

 KA, KS, kas veic 

valūtas konvertācijas 

aprēķinu 

27.18. degvielas uzpildes stacijas nosaukums un 

adrese 

 DUS KS 

27.19. DUA numurs  DUS KS 

27.20. pārdotās degvielas nosaukums, daudzums 

un vienības cena 

 DUS KS 
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27.21. nozari reglamentējošajos normatīvajos 

aktos noteiktie obligātie rekvizīti  

 Pasažieru 

transportlīdzekļos, 

autoostās un dzelzceļa 

stacijās izmantotajos 

KA un KS, TS 

28. Visu izdrukāto kases čeku, X un Z 

pārskatu informācijas (izņemot lietotāja 

nosaukumu, reģistrācijas kodu un adresi) 

precīzu atveidu kontrollentē 

 KA un KS. Pasažieru 

transportlīdzekļos 

(izņemot vieglos 

taksometrus), autoostās 

un dzelzceļa stacijās 

izmantotajos KA un KS 

var nenorādīt nodokļu 

maksātāja nosaukumu, 

reģistrācijas kodu un 

adresi, pārskata veidu, 

datumu, izdrukas laiku. 

Pārnēsājamajā KA ar 

elektronisko 

kontrollenti var 

nenorādīt nodokļu 

maksātāja nosaukumu, 

reģistrācijas kodu un 

adresi un norādīt par X 

pārskatu tikai tā veidu 

29. Kontrollentē norādītās informācijas 

norādīšanu tehniski noturīgā veidā, lai 

lentē norādīto informāciju nav iespējams 

mainīt visu noteikto minētās lentes 

glabāšanas laiku 

 KA, KS 

30. Kontrollentes datu izdruku nodrošina 

vienlaikus ar Z pārskata izdruku  

 

 Pārnēsājamajam KA ar 

elektronisko 

kontrollenti 

31. Atzīmes "kopija" norādīšanu uz kases 

čeka kopijas 

 KA, KS 

32. Attiecīgā dokumenta sērijas un numura, 

datuma, kā arī pirkuma vai pakalpojuma 

kopējās summas bez PVN, atsevišķi PVN 

summas un kopējās summas ar PVN 

norādīšanu kases čekā, ja papildus kases 

čekam tiek noformēta pavadzīme 

normatīvajos aktos par pavadzīmju 

lietošanu noteiktajā kārtībā vai cits 

saskaņā ar grāmatvedības normatīvo aktu 

prasībām noformēts attaisnojuma 

dokuments 

 KA, KS 

33. Izmaksātās un atmaksātās naudas 

reģistrēšanu atsevišķās nodaļās 

 KA, KS 

34. Kases aparāts un kases sistēma, kas 

nodrošina kases čeku anulēšanas 

 KA, KS 
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operācijas, nodrošina anulējošā čeka 

izdruku  

35. Degvielas uzpildes stacijā esošo 

degvielas krājumu uzskaiti 

 DUS KS 

36. Automātisku degvielas izsniegšanas 

procesa vadīšanu ar vienotā sistēmā 

saslēgtām nepieciešamām ierīcēm un 

iekārtām 

 DUS KS 

37. Saņemtās degvielas un automātisku 

izsniegtās degvielas uzskaiti atsevišķi no 

citu preču un pakalpojumu uzskaites 

 DUS KS 

38. Konfigurāciju, kurā nodrošināta DUA 

numura atbilstība pārdodamās degvielas 

veidam, viena litra degvielas cenai un 

impulsu skaitam uz vienu degvielas litru, 

ja DUS KS strādā litru impulsu 

nolasīšanas režīmā 

 DUS KS 

39. DUA ieslēgšanu un degvielas izsniegšanu 

vienlaikus ar darījuma reģistrēšanu DUS 

KS un kases čeka izdruku no DUS KS 

vadības pults 

 DUS KS 

40. visu DUA bloķēšanu un degvielas 

izsniegšanas pārtraukšanu, ja DUS KS 

darbs traucēts vai kādā no DUS KS 

darbības posmiem tiek atslēgts, kā arī 

gadījumā, ja notiek nesankcionēta 

iejaukšanās DUS KS programmā 

 DUS KS 

41. Speciālu procedūru programmā, kas 

kontrolē DUS sistēmā reģistrēto datu 

saglabāšanu nedzēšamajā 

energoneatkarīgajā atmiņas blokā un 

fiskālās atmiņas blokā katrā DUS KS 

ieslēgšanas reizē, pēc katras pabeigtas 

operācijas, kā arī strāvas sprieguma 

avārijas krituma gadījumā. Ja datu 

saglabāšana ir traucēta, tad DUS KS 

darbs automātiski bloķējas 

 DUS KS 

42. Z pārskatam noteiktās informācijas 

saglabāšanu nedzēšamajā elektroniskajā 

atmiņā, ja DUS KS darbības laikā 

neparedzēti tiek pārtraukta 

elektroenerģijas piegāde 

 DUS KS 

43. Informācijas par degvielas cenu maiņu un 

degvielas krājumu papildināšanu izdruku 

kontrollentē 

 DUS KS (izņemot 

ADUS KS par 

degvielas cenu maiņu) 

44. Datu par programmnodrošinājuma maiņu 

vai modificēšanu reģistrēšanu DUS KS 

 DUS KS, ADUS KS – 

kontroles datu nesējā 

45. Konfigurācijas parametru izmaiņu 

izdruku kases čekā, X un Z pārskatā un 

kontrollentē 

 DUS KS 
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46. Kases čekos, kontrollentēs un pārskatos 

norādītās informācijas precīzu atbilstību 

faktiski izsniegtās un DUS KS reģistrētās 

degvielas daudzumiem un cenām 

 DUS KS 

47. Darbu iepriekšējās samaksas vai 

pēcmaksas režīmā: 

 DUS KS 

47.1. DUA ieslēgšanu un degvielas izsniegšanu 

atbilstoši pircēja pasūtītajam un DUS KS 

reģistrētajam (pasūtītajam) degvielas 

daudzumam 

 DUS KS 

47.2. automātisku izsniegtās degvielas 

daudzuma aprēķinu pēc tam, kad kasieris 

operators (automātiskās degvielas 

uzpildes stacijas DUS KS automāts) tajā 

ir reģistrējis DUA numuru un saņemto 

naudas summu, vai izsniegtās degvielas 

vērtības aprēķinu pēc tam, kad kasieris 

operators (automātiskās DUS KS 

automāts) reģistrējis DUA numuru, 

degvielas cenu un daudzumu 

 DUS KS 

47.3. automātisku reģistrētā darījuma 

(sākotnēji izdrukātā kases čeka) 

anulēšanu, vienlaikus izdrukājot kases 

čeku par faktiski izsniegto degvielas 

daudzumu, ja pircējs pasūtīto degvielas 

daudzumu nevar saņemt  

 DUS KS (izņemot 

ADUS KS) 

48. Ja DUS sistēmā ir DUA ar neatkarīgu 

programmu – ar šo DUA faktiski 

izsniegtās degvielas daudzuma kontroli 

un reģistrāciju 

 DUS KS 

49. Ieņēmumu skaitītāja summārajā atmiņā 

saglabāto datu izvadīšanu uz tirdzniecības 

automāta displeja un (vai) printera 

 TA 

50. Ieņēmumu skaitītājs nodrošina:  TA 

50.1. šādas informācijas saglabāšanu 

summārajā atmiņā, ja ieņēmumu 

skaitītājs darbojas ar diviem vai 

vairākiem nomināliem: 

 TA 

50.1.1. visa dienas (perioda) laikā saņemto 

maksājumu kopsumma (summārais 

rādītājs) – 99999,99 Latvijas Republikas 

naudas vienības 

 TA 

50.1.2. maksājumu kopsumma par katru dienas 

(perioda) laikā pārdoto preču (sniegto 

pakalpojumu) veidu – 99999,99 Latvijas 

Republikas naudas vienības 

 TA 

50.1.3. kopējais summārais atmiņas rādītājs – 

99999,99 Latvijas Republikas naudas 

vienības 

 TA 
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50.2. šādas informācijas saglabāšanu 

summārajā atmiņā, ja ieņēmumu 

skaitītājs darbojas ar vienu nominālu: 

 TA 

50.2.1. kopējais dienas (perioda) laikā pārdoto 

(sniegto pakalpojumu) vienību nominālu 

skaits – 999999 gabali 

 TA 

50.2.2. viena nomināla vērtība  TA 

50.2.3. kopējais summārais atmiņas rādītājs – 

999999 gabali 

 TA 

50.3. atbilstošu visu izsniegto preču (sniegto 

pakalpojumu) uzskaiti summārajā atmiņā, 

ja ieņēmumu skaitītājs uzskaita pārdotās 

vienības 

 TA 

50.4. atbilstošu visas saņemtās maksas uzskaiti 

summārajā atmiņā, ja ieņēmumu 

skaitītājs uzskaita saņemto maksājumu 

kopsummu 

 TA 

50.5. maksāšanas līdzekļa identificēšanu  TA 

50.6. rādījumu negrozāmību un nedzēšamību 

(fiziski nesabojājot plombas) 

 TA 

50.7. speciālu procedūru datu saglabāšanas 

kontrolei summārajā atmiņā katrā 

tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) 

automāta ieslēgšanas reizē pēc strāvas 

sprieguma avārijas krituma 

 TA 

 

Anketā izmantotie saīsinājumi: 

KA – kases aparāts; 

KS – kases sistēma, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas kases sistēma; 

DUS KS – degvielas uzpildes stacijas kases sistēma, tai skaitā automātiskās degvielas 

uzpildes stacijas kases sistēma; 

ADUS KS – automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēma; 

DUA – degvielas uzpildes automāts; 

TA – tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) automāts; 

TS – taksometra skaitītājs; 

PVN – pievienotās vērtības nodoklis;  

VID – Valsts ieņēmumu dienests; 

X pārskats – finanšu pārskats pārbaudes brīdī; 

Z pārskats – dienas (perioda) finanšu pārskats par periodu, pēc kura datiem aizpilda kases 

aparāta (kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas) žurnālu. 

 

Nodokļu maksātāja amatpersona    
(paraksts un tā atšifrējums) (tālruņa numurs) 

 

Anketas aizpildītājs    
(paraksts un tā atšifrējums) (tālruņa numurs) 

 

 
Finanšu ministrs O.Spurdziņš 
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