Latvijas Prezidentūras laiks: Latvijas mērķi,
sadarbība ar Eiropas Komisiju.
Darba grupas grāmatvedības un revīzijas
jautājumos Eiropas institūcijās
Ilze Palmbaha
Finanšu ministrija
Vecākā eksperte grāmatvedības jautājumos
Rīga
2014.gada 12.decembrī

Latvijas prezidentūra ES Padomē
2015.gada pirmais pusgads

Galvenās ES struktūras

Eiropas Parlaments

Eiropadome

ES Padome

Eiropas Komisija

Tiek ievēlēts tiešās vēlēšanās reizi piecos
gados un pārstāv dalībvalstu pilsoņus

Augstāko valsts vadītāju pārstāvības
institūcija. Tai ir pastāvīgs priekšsēdētājs

27 ES dalībvalstu ministru sanāksme

Izpildvara (27 komisāri), kura īsteno
Eiropas Savienības politiku

12,12,2014.
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Eiropas Savienības Padome

•

Eiropas Savienības Padome ir
galvenā lēmējinstitūcija, kura
koordinē Eiropas Savienības
politikas
jomas,
nosaka
ārpolitiku un drošības politiku.

•

Eiropas Savienības Padomi
veido 27 dalībvalstu ministri,
pārstāvot savu valsti.

16.12.2014
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Prezidentūra ES Padomē
•

Par ES Padomes darba organizāciju un sanāksmju vadību rotācijas kārtībā sešus
mēnešus atbild prezidējošā valsts.

•

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā notiks ap 1500 dažāda līmeņa sanāksmēm
Briselē un Luksemburgā, kā arī aptuveni 200 Latvijā.

16.12.2014
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Galvenie principi un mērķi Latvijas prezidentūrai
Ilgtspēja

Izaugsme

Iesaistīšanās
Ministru kabinets ir apstiprinājis trīs Latvijas prezidentūras potenciālos prioritāros
virzienus:
1. Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai
un ieguldījums nākotnes attīstībā.
2. Informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES
nākotnes attīstībai.
3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana
ES kaimiņu reģionos.
16.12.2014
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Prezidentūras dienas kārtības noteikšana

Nacionālie
notikumi

•
•
•

Eksistējošie dokumenti, plāni
un prioritātes
«Mantojums» no iepriekšējām
prezidentūrām
Trio un citu dalībvalstu
prioritātes

Eiropas Savienības
notikumi
16.12.2014

•
•
•

Nacionālie notikumi un
prioritātes
Saeima
Valdība

•
•

Globālās attīstības
tendences
Force majeure

Starptautiskie
notikumi
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Finanšu ministrijas loma Latvijas prezidentūras laikā
Provizorisko sanāksmju skaits
Darba grupas kods

Nosaukums

B.05
D.1
D2
D.03 (A.018)

Strukturālo pasākumu darba grupa
Pašu resursu darba grupa
Finanšu padomnieku darba grupa
Finanšu pakalpojumu darba grupa
(Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the
prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
and terrorist financing (AMLD) and a Regulation on information accompanying
transfers of founds – (AML)).
Finanšu pakalpojumu darba grupa
(Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on indices
used as benchmarks in financial instruments and financial contracts (BEN)).
Finanšu pakalpojumu darba grupa
(Initiative on the structural separation in the banking (based on the E.Liikanen
report): Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
structural measures improving the resilience of EU credit institutions – (BSR)).
Finanšu pakalpojumu darba grupa
(European Long-term Investment Funds (ELTIFs))
Finanšu pakalpojumu darba grupa
(Proposal to the regulation of the European Parliament and of the Council on
Multilateral Interchange Fees – (MIF)).
Finanšu pakalpojumu darba grupa
(Initiative on the structural separation in the banking (based on the E.Liikanen
report): Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
reporting and transparency of securities financing transactions – SFT).
Finanšu pakalpojumu darba grupa
(Payment Services Directive - (PSD II))

D.03 (A.018)

D.03 (A.018)

D.03 (A.018)
D.03 (A.018)

D.03 (A.018)

D.03 (A.018)

Provizorisks
sanāksmju
kopskaits
14
3
10
5

5

8

4
5

6

5
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Provizorisko sanāksmju skaits (turp)
Darba grupas kods

Nosaukums

D4

Nodokļu jautājumu darba grupa - tiešie nodokļi Priekšlikums Padomes direktīvai par
Kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (CCCTB)

3

D4

Nodokļu jautājumu darba grupa - tiešie nodokļi (Padomes Direktīva 2011/16/ES par
administratīvu sadarbību nodokļu jomā, un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EKK)

2

D4

Nodokļu jautājumu darba grupa - netiešie nodokļi (PVN)

5

D.04

Nodokļu jautājumu darba grupa – tiešie nodokļi (Rīcības kodekss - uzņēmējdarbības
nodokļi)

3

D.04

Nodokļu jautājumu darba grupa – tiešie nodokļi (Rīcības kodekss - uzņēmumu
nodokļu jomā) apakšgrupa

2

D.04

Nodokļu jautājumu darba grupa – netiešie nodokļi (Finanšu darījumu nodoklis) (FTT)

2

D.04

Nodokļu jautājumu darba grupa – tiešie nodokļi (Padomes Direktīva, ar ko groza
Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro
mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs / vai arī
tiks apstiprināts cits fails)

3

D.6

Augsta līmeņa darba grupa

2

D.7

Budžeta komiteja

29

16.12.2014

Provizorisks
sanāksmju
kopskaits
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Provizorisko sanāksmju skaits (turp)
Darba grupas kods

Nosaukums

D8

Krāpšanas apkarošanas darba grupa

D9 (A.018)

Finanšu pakalpojumu darba grupa
(Draft amendments to the Directive on Insurance mediation - (IMD II))

5

D9 (A.018)

Finanšu pakalpojumu darba grupa
(Draft amendments to the Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions
for occupational retirement provision - (IORP II))

5

E13

Muitas sadarbības darba grupa

8

G.04

Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa (grāmatvedības jautājumi)

3

G.04

Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa (revīzijas jautājumi)

3

G8

Muitas savienības jautājumu darba grupa

13

16.12.2014

Provizorisks
sanāksmju
kopskaits
3

9

Prezidentūra ir iespēja
•

Latvijai veidot ES dienas kārtību

•

Latvijai parādīt savu profesionalitāti

•

Pastāstīt sanāksmju dalībniekiem par Latviju

•

Iepazīstināt ar Latvijas kultūru, tradīcijām, precēm

Galvenā norises vieta – Latvijas Nacionālā bibliotēka
25 000 līdz 30 000 viesu Latvijā + mediju pārstāvji

16.12.2014
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Latvijas līdzdalība Eiropas grāmatvedības un revīzijas politikas
izstrādē
•

Dalība Eiropas Komisijas organizētajās Grāmatvedības Direktīvas prasību
pārņemšanas un prasību piemērošanas sanāksmēs (Transposition Workshops);

•

Dalība Eiropas Komisijas organizētajās Revīzijas Direktīvas prasību
pārņemšanas un Revīzijas Regulas prasību piemērošanas sanāksmēs
(Transposition Workshops);

•

Eiropas Komisijas Grāmatvedību regulējošā komiteja (Accounting Regulatory
Committee (ARC));

•

Eiropas Finanšu Pārskatu Konsultantu Grupa (European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG)).

12,12,2014.
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Pasākumi jauno Eiropas Savienības grāmatvedības prasību
pārņemšanai Latvijā
• Ekspertu darba grupa.
Darba grupas sastāvs: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas
Republikas Grāmatvežu asociācija, Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu
asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu
asociācija, ISO sertificēto grāmatvežu asociācija, Latvijas Universitāte, Valsts
ieņēmumu dienests, Valsts kase, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija.
Sanāksmju skaits: 11
•

Dalība Eiropas Komisijas organizētajās Grāmatvedības Direktīvas prasību
pārņemšanas un Revīzijas Regulas prasību piemērošanas sanāksmēs
(Transposition Workshops).

16.12.2014
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Dalība Eiropas Komisijas organizētajās Grāmatvedības Direktīvas
prasību pārņemšanas un piemērošanas sanāksmēs (Transposition
Workshops)
•

Eiropas
Parlamenta
un
Padomes
Direktīva
2013/34/ES
(Jaunā Grāmatvedības direktīva) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu
pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar
ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ
Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (pieņemta 2013.gada 26.jūnijā
/stājās spēkā 20.07.2013.).

•

Jaunā Grāmatvedības direktīva jāpārņem līdz 20.07.2015.

•

Darba grupa Briselē- Eiropas Savienības Komisijas darba grupa, kura ir atbildīga
par Jaunās Grāmatvedības direktīvas ieviešanu. Darba grupa notiek 1 x
ceturksnī (nākošā paredzēta 2015.gada februārī), to vada Eiropas Komisijas
pārstāvis, diskutējot par Jaunās grāmatvedības direktīvas pārņemšanu
dalībvalstu nacionālas tiesību aktos, izskatot neskaidros jautājumus (Q&A).

16.12.2014
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Pasākumi jauno Eiropas Savienības revīzijas prasību pārņemšanai Latvijā
• Ekspertu darba grupa.
Darba grupas sastāvs: Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija,
Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts kontrole, NASDAQ OMX Riga, Latvijas
Zvērinātu revidentu asociācija, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Revīzijas konsultatīvā
padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, SIA Ernst&Young Baltic, SIA
KPMG Baltics.
Uzdevumi:
1) normatīvo aktu projektu izstrāde, ar kuriem tiks pārņemts Revīzijas Direktīvā
paredzētais regulējums un nodrošināta Revīzijas Regulas prasību piemērošana;
2) jautājumu izskatīšana par iespējamo risinājumu vienotu ārējās revīzijas principu
ieviešanai valsts pārvaldē.
•

Dalība Eiropas Komisijas organizētajās Revīzijas Direktīvas prasību pārņemšanas un
Revīzijas Regulas prasību piemērošanas sanāksmēs (Transposition Workshops).

16.12.2014
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Dalība Eiropas Komisijas organizētajās Revīzijas Direktīvas prasību
pārņemšanas un Revīzijas Regulas prasību piemērošanas
sanāksmēs (Transposition Workshops)
•

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Direktīva 2014/56/ES, ar
kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto
pārskatu obligātās revīzijas.

Revīzijas Direktīvas prasības ir jāpārņem normatīvajos aktos līdz 2016.gada 17.jūnijam.

•

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Regula Nr.537/2014 par
īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes
struktūrās, ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK

Revīzijas Regulas prasības (ar atsevišķiem izņēmumiem) ir jāpiemēro no 2016.gada 17.jūnija

16.12.2014
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Kas ir EFRAG
•

Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupa (EFRAG), kas tika izveidota
2001. gadā, ir starptautiska bezpeļņas asociācija, ko saskaņā ar Beļģijas
tiesību aktiem Briselē nodibināja tās Eiropas galvenās profesionālās
apvienības, kuras ir ieinteresētas finanšu pārskatu sniegšanā.

•

Pašlaik tās sastāvā ir BUSINESSEUROPE (Eiropas uzņēmējdarbības federācija),
FEE (Eiropas grāmatvežu federācija), Insurance Europe (Eiropas
apdrošināšanas organizācija), EBF (Eiropas Banku federācija), ESBG (Eiropas
Krājbanku grupa), EACB (Eiropas Kooperatīvo banku asociācija) un EFAA
(Eiropas Grāmatvežu un auditoru federācija).

•

EFRAG sadarbojas ar valstu grāmatvedības standartu noteicējiem no ES
dalībvalstīm.

12,12,2014.
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EFRAG uzdevumi

Sniegt EK
atzinumus, vai
IFRS/IAS atbilst
Kopienas
tiesību aktiem

Eiropas interešu
aizstāvība
pasaules
mērogā

12,12,2014.

IFRS/IAS
piemērošana
Eiropā- garants
kvalitatīvi
sagatavotiem
finanšu
pārskatiem

Tehnisks
atbalsts IFRS,
IAS projektu
izstrādē
17

Latvijas ieguvumi pārstāvībai EFRAG

•

Savlaicīgi pieejama informācija par finanšu pārskatu un grāmatvedības
standartu virzību pasaulē, par to paredzamajiem grozījumiem.

•

Būt informētiem par grāmatvedības politikas attīstību Eiropā un pasaulē. Būt
par starpniekiem starp EFRAG, Eiropas Komisiju un sabiedrības ieinteresētajām
pusēm (IFRS, IAS lietotāji, profesionālās organizācijas, investori).

•

Atšķirību mazināšana Latvijas likumdošanā starp IFRS un nacionālajiem
uzskaites principiem veicinātu biznesa apvienošanos, kas ir spēcīgs
konkurences ierocis, lai bizness pastāvētu un attīstītos.

12,12,2014.
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Eiropas Komisijas Grāmatvedību regulējošā
komiteja (Accounting Regulatory Committee (ARC)

•

Komiteja ir atbalsts un konsultants Eiropas Komisijai starptautisko
grāmatvedības standartu piemērošanai Eiropas Savienības dalībvalstīs.

•

Komitejas sēdes notiek 1 x ceturksnī, piedaloties EFRAG, Eiropas Komisijas,
Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes un ES dalībvalstu
pārstāvjiem, lai diskutētu par starptautisko grāmatvedības standartu,
starptautisko finanšu pārskatu standartu izmaiņām, to ietekmi uz dalībvalstu
uzņēmējdarbību un nacionālo likumdošanu, kā arī, piemēram, par izmaiņām
Eiropas Finanšu Pārskatu Konsultantu Grupā (EFRAG).

16.12.2014
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Aktualitātes 2015.gadā

Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē
no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam
•

Gatavošanās periods Latvijas prezidentūrai un atbalsta funkcija prezidentūras
laikā;

•

Diskusijas veicināšana starp dalībvalstīm par mazo un vidējo uzņēmēju interešu
aizstāvību, veicinot kvalitatīvu grāmatvedības sniegumu.

12,12,2014.
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Paldies par uzmanību!

12,12,2014.
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