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Attaisnojuma dokumenti



Attaisnojuma dokumenti

Pamatojums ierakstiem grāmatvedības reģistros

Rekvizīti 

likuma «Par grāmatvedību» 7.panta pirmā daļa

Paraksts

izņemot šā likuma 7.1 pantā minētās atkāpes



Attaisnojuma dokumenti
elektroniskā formā

Rekvizīts «paraksts» noformējams, ievērojot grāmatvedības 
reglamentējošo normatīvo aktu un Elektronisko 
dokumentu likuma prasības

Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja 
tam ir:

 drošs elektroniskais paraksts

 elektroniskais paraksts un puses par elektronisko parakstu ir 
vienojušās rakstveidā

Juridisks spēks

Likuma «Par grāmatvedību» 7. pants



Attaisnojuma dokumenti
elektroniskā formā

Nav juridiska spēka

Attaisnojuma 
dokuments 

bez rekvizīta 

«paraksts»

Likuma «Par grāmatvedību» 7.1 panta 
otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa

Cits ārējs dokuments, kam ir juridisks 
spēks Dokumentu juridiskā spēka likuma 
izpratnē

Piemēram, vienošanās, līgums

Iekšējs attaisnojuma dokuments,
kas apliecināts vadītāja noteiktā kārtībā

Piemēram, uzņēmuma grāmatvedības 
politikā noteikta kārtība, kā 
elektroniski pieņemtam un 
apmaksāšanai/iegrāmatošanai derīgam 
rēķinam piešķir identifikatoru

Bankas konta izraksts, kas apliecināts 
vadītāja noteiktā kārtībā

Piemēram, pirkumi internetā

Bankas maksājuma uzdevums, kas 
apliecināts vadītāja noteiktā kārtībā

Piemēram, maksājumi par transportlīdzekļa 
tehnisko apskati



Preču piegādes dokumenti



Preču piegādes dokumenti

Apliecinājums saimnieciskā darījuma un preču aprites 
izsekojamībai, lai noteiktu visu preču izcelsmi un piederību 
preču izsniegšanas un saņemšanas vietās

Rekvizīti

MK 585 35.11 un 35.12 punkts

Paraksts



Preču piegādes dokumenti
elektroniskā formā

Preču piegādes dokuments ir sagatavots elektroniski

• jāapliecina (jāautorizē) dokuments

Darījuma puses dokumentu

var neparakstīt, bet šajā 
gadījumā visiem darījuma 
dalībniekiem

• jāparaksta dokuments ar drošu 
elektronisko parakstu

• jāparaksta dokuments ar elektronisko
parakstu, un puses par elektronisko 
parakstu ir vienojušās rakstveidā

Vai (ja minēto    neizvēlas)



Preču piegādes dokumenti
elektroniskā formā

Elektroniskā dokumenta apliecināšana (autorizācija)

Darījuma dalībnieku atsevišķa vienošanās par kārtību, kādā veicama 
dokumentu aprite elektroniskā veidā, un to elektroniskās 
apliecināšanas (autorizācijas) kārtību

Līgums par elektronisko datu apmaiņu un tās formātu noformējams un 
parakstāms uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu

MK 585  35.14 punkts



Apliecināšana (autorizācija) nevar izpausties 
kā vienošanās līgumā par dokumentu aprites kārtību

Piemēram:
dokuments tiks nosūtīts uz konkrēto e-pasta adresi

samaksa par preci

par pēcapmaksu

preces saņēmēja iebildumu neesamība noteiktā

laika posmā pēc dokumenta saņemšanas

dokuments pieejams piegādātāja attiecīgās

tīmekļa vietnes sadaļā

u.tml.



Preču piegādes dokumenti
Attaisnojuma dokumenti
apvienoti vienā

Attaisnojuma dokumentu var izmantot arī kā preču piegādes 

dokumentu jeb vienā dokumentā var apvienot divus 
dokumentus (attaisnojuma dokumentu un preču piegādes 
dokumentu)

Apvienojot dokumentus, jānorāda rekvizīti

Likuma «Par 
grāmatvedību» 
7.panta pirmā 
daļa

MK 585 35.11 un 
35.12 punkts

PARAKSTS

MK 585  35.16 2.apkšpunkts



Oriģinālo dokumentu pārvēršana 
elektroniskā formā un iznīcināšana



Tiesības oriģinālo 
dokumentu papīra 

formā pārvērst
elektroniskā formātā

(PDF, XML u.c.) 

glabāšanai un 

iznīcināt

Oriģinālā dokumenta satura attēlojums un

datu glabāšana vismaz 5 gadus

Satura lasīšana datora ekrānā. 

Ja nepieciešams, atvasinājuma 

izdrukāšana

Aizsardzība pret neatļautu 
piekļūšanu, labojumiem, dzēšanu 
u.tml.

Pārvēršanas, oriģinālā dokumenta iznīcināšanas un 

datu glabāšanas process dokumentēts 
uzņēmuma vadītāja noteiktā kārtībā

Likuma «Par grāmatvedību» 10.panta sestā daļa



Preču piegādes 
dokumentu

papīra formā var pārvērst
elektroniskā formā glabāšanai 
elektroniskā vidē un oriģinālo 

dokumentu iznīcināt tikai tad, ja tajā 
ir ietverti arī visi likuma “Par 

grāmatvedību” 7.panta pirmajā 
daļā noteiktie obligātie attaisnojuma 

dokumenta rekvizīti 
Pārvadājuma 
dokumentu 
(pavadzīme (CMR) u.c.) 
papīra formā var pārvērst 
elektroniskā formā 
glabāšanai elektroniskā vidē 
un oriģinālo dokumentu 

iznīcināt tikai tad, ja to 
neierobežo speciālie 
normatīvie akti par šo 
pārvadājuma dokumentu 
lietošanu




