17.Starptautiska konference
«Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2014»
VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Dace Pelēkā

Komersanti, kuru apgrozījums iepriekšējo
12 mēnešu laikā:
nepārsniedz 200 000 euro - varēs
turpināt lietot esošos kases aparātus
pārsniedz 200 000 euro − būs jālieto
hibrīda kases aparāts
pārsniedz 1 500 000 euro − būs jālieto
kases sistēma
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Prasības

Izmantošana

Hash SHA-1 vai SHA-256 kontrolsumma

iespējams konstatēt iejaukšanos EKA, ja
EKA čeks ir dzēsts vai mainīta tā vērtība

Energoneatkarīgās atmiņas seriālais
numurs

iespējams konstatēt vai energoneatkarīgā
atmiņa nav fiziski mainīta un vai
izmantotais EKA ir tas, kas reģistrēts VID

Energoneatkarīgās atmiņas rezerves datu
kopijas

iespējams atjaunot datus un nodrošināties
no iespējamiem datu zudumiem

Kontroles datu un elektroniskās
kontrollentes saglabāšana datu nesējā

pārbaudes laikā iegūst precīzu loģisku
datu kopiju, lai varētu analizēt datu bāzi,
iegūstot informāciju no sistēmas
reģistriem

Energoneatkarīga atmiņa ar kontroles
datiem XML formātā

dati vienā noteiktā standartā, kas
paātrinās datu apstrādes un pārbaudes
laiku

Elektroniskā kontrollente

nevajag iegādāties un uzglabāt papīra
kontrollentes, kā arī nav vajadzīgs
kontrollentes fiskālais printeris
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Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana,
ja termiņa nokavējums radies saistībā ar
Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu
Eiropas Savienības produkcijas importam
Likuma “Par
nodokļiem un
nodevām” 24.panta
pirmās daļas 9.punkta
nosacījumi

Iespēja sadalīt vai
atlikt termiņos
nokavētos nodokļu
maksājumus līdz 5
gadiem

Nepiemēro
nokavējuma
naudu

Termiņa
pagarinājumu skaita
ierobežojums nav
paredzēts
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NM darbība saistīta ar
Krievijas Federācijas
ierobežojumam
pakļautajām precēm
vismaz 10% apmērā

NM eksporta
darījumu īpatsvars
uz Krievijas
Federāciju lielāks par
10%

Iesniedz motivētu
iesniegumu VID
un dokumentārus
pierādījumus

Iesniedz motivētu
iesniegumu VID
un dokumentārus
pierādījumus

VID vērtē cenu vai apjoma
samazinājumu, lauztos
līgumus, nodokļu nomaksas
disciplīnu un pēdējā nodokļu
revīzijā konstatētos
pārkāpumus

VID vērtē eksporta
darījumu īpatsvaru, nodokļu
nomaksas disciplīnu un
pēdējā nodokļu revīzijā
konstatētos pārkāpumus

•
•

nodokļu parādu
nav
pēdējā nodokļu
revīzijā
pārkāpumi nav
konstatēti

VID pieņem lēmumu
sadalīt termiņos
nodokļu samaksu, ja
termiņa
pagarinājums radies
saistībā ar Krievijas
Federācijas noteikto
ierobežojumu
Eiropas Savienības
produkcijas
importam
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Nokavētie
nodokļu
maksājumi

Lēmums par
nokavēto
nodokļu
maksājumu
piedziņu

Izpildes
nodrošinājuma
līdzekļu
piemērošana
(piemēram,
hipotēka)

Piespiedu piedziņa
(inkasācijas
uzdevuma
nosūtīšana
kredītiestādei,
skaidras naudas
izņemšana, lēmuma
nodošana izpildei
zvērinātam tiesu
izpildītājam )

Uzsākto darbību veikšana līdz
lēmuma par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu 100%
izpildei

NM tiesības
iesniegt motivētu
iesniegumu VID,
lai vienotos par
parāda samaksu
termiņā līdz 3
gadiem

Atteikums
pieņemt lēmumu

Lēmums par
labprātīgu
nokavēto
nodokļu
maksājumu
samaksu
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Ar kalkulatora palīdzību var aprēķināt nodokļu parāda summas prognozētās vērtības uz datumu
nākotnē, ņemot vērā nokavējuma naudas pieaugumu, nodokļu samaksas termiņa vai termiņa
pagarinājuma beigu datuma iestāšanos u.c. nodokļu parādu ietekmējošus faktorus.
Nodokļu parāda summas prognozētās vērtības aprēķinu iespējams pieprasīt par rītdienas vai
lielāku datumu. Pieprasījuma apstrāde un aprēķina rezultātu sagatavošana var ilgt vairākas
minūtes un informācija par saņemto aprēķinu rezultātu tiks attēlota EDS sākuma lapā nodokļu
parāda logrīkā. Pieprasot nodokļu parāda summas aprēķinu, nākamo pieprasījumu par citu
datumu varēs izpildīt tikai pēc iepriekšējā pieprasījuma apstrādes beigām.
Saņemtais aprēķina rezultāts būs pieejams EDS vienu dienu!

2014.gadā beigās NMDS būs
jauni pārskati
 Pārskats «Nodokļu maksātāja darījuma partneri, ar kuriem
veidojas negatīvās PVN realizācijas starpības»
 Pārskats «Nodokļu maksātāja darījuma partneri, ar kuriem
veidojas pozitīvās priekšnodokļa starpības»
 Pārskats «Nodokļu maksātāju darījumi ar uzņēmumiem, kuri pēc
VID rīcībā esošās informācijas ir uzskatāmi par augsta riska
nodokļu maksātājiem»
 Pārskats «Nodokļu maksātāja darījuma partneri, ar kuriem
veidojas PVN realizācijas starpības darījumos, kuros piemēro PVN
„reverso” maksāšanas kārtību»

Piemērs: Nodokļu maksātāja darījuma partneru, ar kuriem veidojas
negatīvās PVN realizācijas starpības



nodokļu maksātāja deklarāciju iesniegšanas plāns un brīdināšana
par laikā neiesniegtām deklarācijām



nodokļu maksātāju informēšana par nodokļa samaksu 2 dienas
pirms maksājuma termiņa iestāšanās



nodokļu maksātāja informēšana par pārmaksām



nodokļu maksātāja informēšana par riskiem nodokļu jomā



deklarāciju sagatavošana uz priekšu, norādot laiku, kad tās
iesniegt



automātiska nodokļu rēķina sagatavošana un to samaksa



automātiski pārbaudītas pārmaksas novirzīšana uz parādiem



grozījumi «Publisko iepirkumu likumā»

