DATU APSTRĀDES RĪKI
Vai darījums ar partneri ir drošs?
„Lai palīdzētu nodokļu maksātājiem izvairīties no negodprātīgiem darījumu partneriem, Valsts ieņēmumu
dienests ir apkopojis iespējamos informācijas iegūšanas avotus, ko nodokļu maksātājs var izmantot, veicot
riska novērtēšanu, …”

Citāts no informatīvā materiāla: „Valsts ieņēmumu dienesta ieteikumi
darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai”. 2014. gada februāris.

www.firmas.lv
saviem klientiem
sniedz iespēju
pārbaudīt partneru
datus daudzās jomās
vienkopus un veikt
to monitoringu

Pilnā apmērā dokuments pieejams https://vid.gov.lv/ >>> Tiesību akti >>> VID vadlīnijas
I. Vispārīgā informācija
… jebkuram nodokļu maksātājam ir tiesības brīvi izvēlēties komercdarbības veidu un darījumu
partnerus. Taču jāņem vērā, ka komercdarbība ir pakļauta dažādiem riskiem, kas saistīti gan ar
darījumu partneru iespējamu saistību neizpildi, gan iespējamām nodokļu sekām … Turklāt arī
normatīvie akti nosaka gadījumus, kad nodokļu maksātājam ir pienākums iegūt un pārbaudīt
informāciju par darījuma partneri.
II. Izmantojamie informācijas avoti
… Publiski ir pieejama šāda informācija: 1) darījuma partnera – juridiskās personas – reģistrācijas
dati, informācija par personām, kurām ir tiesības pārstāvēt darījuma partneri, un pārstāvības
ierobežojumiem;… 3) komercsabiedrības pamatdarbības veids, apgrozījums, pamatkapitāla izmaiņas,
saistības, materiāli tehniskās bāzes apjoms un vidējais darbinieku skaits; 4) darījuma partnera Valsts
ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi;
5) maksātnespējas procesa pasludināšana un statuss; 7) darījuma partnerim izsniegtās licences vai
atļaujas, ja darījums ir saistīts ar licencējamu komercdarbību.
…saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu nodokļu
maksātājam ir pienākums ievērot aizliegumu pildīt maksājumu saistības vai veikt darījumus ar
nodokļu maksātāju, kuram Valsts ieņēmumu dienests apturējis saimniecisko darbību … ja nodokļu
maksātājs vēlas izmantot Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktās tiesības atskaitīt
priekšnodokli no valsts budžetā … nodokļu maksātājam ir pienākums pārbaudīt, vai: 1) darījuma
partneris ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs …
... Ja informācijas iegūšanas brīdī šķēršļu sadarbībai nav, taču iepriekš darījuma partnera saimnieciskā
darbība tika apturēta vai tas bija izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, Valsts
ieņēmumu dienests iesaka šo apstākli vērtēt kā potenciālu risku.

Uzņēmuma
pamatizziņa
Nodokļu maksājumi
valsts kopbudžetā –
links www.vid.gov.lv

Saimnieciskās
darbības apturēšanas
datums, gan tikko
pēc izsludināšanas,
gan pēc reģistrācijas
LR UR
Pieejami PVN
reģistra dati

III. Darījuma partnera uzticamības pārbaudes un riska novērtējums
… pārliecināties, vai persona, kas pārstāv darījuma partneri, ir tiesīga slēgt darījumu, ... tiek piedāvāti
liela apjoma darījumi par augstu vērtību, bet darījuma partnerim ir liels kredītsaistību apmērs vai arī
darījuma partneris ir jaunreģistrēta komercsabiedrība ar minimālu vai nesamērīgi mazu pamatkapitālu; …
Ja nodokļu maksātāja iegūtā informācija liek šaubīties par darījuma partnera uzticamību un
norāda uz darījuma riskiem, Valsts ieņēmumu dienests iesaka rūpīgi apsvērt sadarbību ar šo
darījuma partneri, ņemot vērā iespējamo darījuma partnera saistību neizpildi, kā arī apstākli, ka
nodokļu maksātājs var tikt iesaistīts pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanā.

Saglabājas vēsture
par negatīvajiem
gadījumiem

Līdz 2016. gada 30. jūnijam SIA un AS jāveic
pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro.
Palīgs dokumentu noformēšanā: pamatkapitāla
denominācija www.firmas.lv Jūsu uzņēmuma
pamatizziņā.
Izveido dokumentu sagatavi
WORD formatā:
• Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.
• Dalībnieku sapulces protokols Nr.
Pārbaudi, papildini, iesniedz LR UR!

Par grozījumu iesniegšanas procesu papildus informācija atrodama:
http://www.ur.gov.lv/registri.html >>> Kā veikt grozījumus? >>> SIA un AS pamatkapitāla denominācija eiro

Grāmatvedi –
palīdzi
uzņēmuma
vadītājam sakārtot
dokumentus
laicīgi un bez
maksas!

DATU APSTRĀDES RĪKI
Kā novērtēt debitorus?
Rīks piedāvā ātri un efektīvi veikt debitoru pārbaudi tiešsaistē ar Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistra datiem. Pakalpojums
atvieglo debitoru novērtēšanu, nedrošo parādu uzkrājumu veidošanu un bezcerīgo parādu norakstīšanu, pamatotos
gadījumus – arī samazinot Uzņēmuma Ienākuma Nodokli.
Pakalpojums ir izstrādāts, vadoties pēc likuma “Par gada pārskatiem” un pēc likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.
Debitoru pārbaudes rīks rezultātus noformē akta veidā, ko var izmantot kā gatavu dokumentu grāmatojuma veikšanai – tas ir
attaisnojošs dokuments grāmatvedības uzskaitei un Gada pārskata pielikumiem.

Debitoru pārbaudes rīka darbības kopsavilkums
Solis 1
Rekvizītu ievade

Solis 2
Debitoru datu ielāde

• Uzņēmuma rekvizīti
• Pārbaudes datums
• Amats

• Iekopēt no XLS
• Koriģēt
• Akceptēt

Solis 3
Pārbaudes rezultāts
un koriģēšana
Datumi no LR UR
• Maksātnespējas
pasludināšana
• Likvidācija
• Bankrota procedūras
uzsākšana
• Saimnieciskās darbības
apturēšana

Solis 4
Aktu druka vai eksports
AKTS par zaudēto parādu
norakstīšanu un apliekamā
ienākuma samazināšanu par
zaudēto parādu summām
• PDF
• WORD
• XLS

Dokumenti no LR UR
• Notāru lēmumi
• Kreditoru sapulču
lēmumi

Rīku ir iespējams maksimāli pielāgot savām vajadzībām:
• Veikt savas korekcijas;
• Aplūkot saistītos dokumentu no LR UR;
• Veikt piezīmes;
• Klientiem, kuri veic UIN samazināšanu par 50% no parāda summas, informācija par veikto darbību tiks saglabāta, un
nākošajā gadā vairs netiks norakstīta puse no debitoru parāda puses;
• Var precīzi iegūt UIN samazināšanas summas, ņemot vērā arī pievienotās vērtības nodokļa neatskaitāmo daļu.
Debitoru pārbaudes rezultāts ir akts, kas tiek noformēts katrai debitoru grupai atsevišķi:
• Norakstīt bezcerīgo parādu, samazinot UIN par pusi no parāda;
• Norakstīt bezcerīgo parādu, samazinot UIN pilnā apmērā;
• Norakstīt bezcerīgo parādu, nesamazinot UIN;
• Šaubīgā statuss – grupa, kurā iesakām veidot uzkrājumus.
Piedāvājuma komplekti:
• Līdz 100 unikālajiem reģistrācijas numuriem – 40 EUR;
• Līdz 1000 unikālajiem reģistrācijas numuriem – 80 EUR;
• Par katriem nākošajiem 1000 unikālajiem reģistrācijas numuriem – 40 EUR.

Iepazīsties ar
pakalpojumu
un izmēģini
5 debitoru
ierakstus
bezmaksas!

Cenas norādītas bez PVN. Pakalpojums tiek aktivizēts uz gadu.

Aktivizē pakalpojumu, www.firmas.lv/debitors aizpildot pieteikuma formu.

“FIRMAS.LV” SIA, Blaumaņu iela 38/40, Rīga, LV-1011
Tālr. +371 67 770757, mob. tālr. +371 29 501234
Fakss +371 67 770721, e-pasts: serviss@firmas.lv
Segmentētā datu atlase: tālr. +371 67 770709

