Nodokļu
pārskatu un
grāmatvedības
pakalpojumi

Sniedzam pārliecību par
ienākuma nodokļu
atspoguļošanu finanšu pārskatos

Mūsu nodokļu pārskatu un stratēģijas piedāvājums
Nodokļu administrācija arvien
biežāk pārbauda uzņēmumu
samaksāto nodokļu apmēru un
aprēķināšanas kārtību, tādēļ
arvien svarīgāka kļūst
nodokļu saistību pareiza un
precīza atspoguļošana finanšu
pārskatos.

Varam palīdzēt ieviest savām funkcijām
atbilstošus nodokļu grāmatvedības
procesus neatkarīgi no jūsu
izmantotajiem vispārpieņemtajiem
grāmatvedības principiem, kā arī varam
pievienot vērtību jūsu uzņēmumam
šādās būtiskās jomās:
 nodokļu (PVN, UIN) atspoguļošana
grāmatvedības uzskaitē atbilstoši likumam
“Par grāmatvedību”, SFPS un grupas
grāmatvedības politikai
 pāreja nodokļu atspoguļošanā no vietējiem
vispārpieņemtajiem grāmatvedības
principiem uz grupas pārskatiem,
tostarp atšķirību izvērtēšana starp
vispārpieņemtajiem grāmatvedības
principiem, kā arī ietekmes uz
jūsu uzņēmumu dokumentēšana un
aprēķināšana
 algu aprēķinu un nodokļu deklarāciju
sagatavošana
 gada pārskatu un vadības pārskatu
sagatavošana
 gada vai ceturkšņa nodokļu uzkrājumu
sagatavošana vai pārbaude

Varam arī nodrošināt jūsu plašākās,
praktiskās nodokļu grāmatvedības
vajadzības, tostarp šādas:
 darbinieki – atbalsta sniegšana resursu
trūkuma periodos, sagatavojot vai
pārbaudot nodokļu grāmatvedības skaitļus
vietējiem pārskatiem vai grupas pārskatiem
(kā daļēju vai pilnīgu ārpakalpojumu);
 process – konsultācijas par nodokļu
pārskatu tehnoloģiju, jo esam palīdzējuši
daudziem uzņēmumiem uzlabot efektivitāti
un izpratni, ieviešot trešo personu
tehnoloģiskos risinājumus;
 tehnoloģija – konsultācijas par tirgus
vadošajiem nodokļu pārskatu procesiem,
koncentrējoties uz efektivitāti, kvalitāti un
padziļinātu izpratni, lai plānotais darbības
modelis atbilstu savai funkcijai;
 apmācības – nodokļu grāmatvedības
uzskaites apmācības, lai jūsu vadība, kā arī
finanšu un nodokļu nodaļas pārzinātu
spēkā esošo regulējumu un nākotnes
prognozes.

Būtiski jautājumi
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Vai jums ir jaunas
nodokļu
atspoguļošanas
prasības saskaņā ar
nepazīstamiem vai
jauniem
vispārpieņemtiem
grāmatvedības
principiem? Vai jūs
zināt ietekmi uz
skaidras naudas
nodokļu
maksājumiem? Vai
jūsu gada pārskatā
būs atliktā nodokļa
sekas?

Vai jūs veicat tādus
darījumus, kam būtu
nepieciešams atsevišķs
finanšu pārskatu
komplekts?
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Vai tiek pārveidota jūsu
finanšu nodaļa? Vai
saīsinās jūsu gada beigu
pārskatu termiņš? Vai
esat izvērtējuši savu
plānoto nodokļu
pārskatu darbības
modeli?

Vai jūs esat veikuši
būtiskas iepriekšējo
gadu nodokļu pārskatu
skaitļu korekcijas, kas
rada nestabilu efektīvo
nodokļu likmi?

Tā kā galvenās ieinteresētās personas jau domā par nodokļu pārvaldību jūsu
uzņēmumā, šis ir ideāls brīdis nodrošināt atbilstošu nodokļu pārskatu sniegšanu.
Koncentrēšanās uz plašāko nodokļu stratēģiju ļauj jums iegūt skaidrību par savu
nodokļu atspoguļošanas un grāmatvedības uzskaites procesu dažādajām sastāvdaļām,
un ļauj jums efektīvi strādāt uzņēmuma ietvaros. Konkrētu situāciju piemēri:







Jūs vēlaties iegūt pārliecību, ka
nodokļu atspoguļošana jūsu
finanšu pārskatos ir pēc iespējas
precīzāka, un cenšaties izstrādāt
procesus un procedūras, lai iegūtu
vajadzīgos datus un informāciju jau
sākumposmā.



Jūs vēlaties saīsināt jūsu nodokļu
pārskatu slēguma periodu, pārveidojot
savus procesus, bet nezaudējot savu
skaitļu precizitāti.



Jūs vēlaties iegūt labāku izpratni par
finanšu pārskatu ietekmi uz nodokļiem,
lai pieņemtu pamatotākus lēmumus.
Jūs vēlaties lielāku efektivitāti,
prognozējot faktiskās nodokļu likmes
atkarībā no plānotajiem darījumiem un
scenārijiem.



Cik liela pārliecība jums
ir par saviem nodokļu
aprēķiniem un
deklarācijām? Kādi
nodokļu pārskatu riski
atrodas ārpus jūsu
revidentu darba
apjoma?

Citas izvērtējamās
jomas

Varam pievienot vērtību jūsu
uzņēmumam
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Jūs vēlaties atvieglot termiņu
ievērošanu savā finanšu nodaļā, kurai
var nebūt pieejams padziļināts
speciālistu atbalsts, lai saņemtu
konsultācijas par nodokļu
atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē
sarežģītos jautājumos.
Jūs vēlaties nepieļaut nekvalitatīvu
finanšu pārskatu sagatavošanu, lai
izvairītos no revīzijas problēmām, kas
varētu radīt līdzekļu pārtēriņu un
vadības resursu papildu izmantošanu.
Informācijas trūkums par attiecīgās
valsts vispārpieņemto grāmatvedības
principu prasībām un nodokļu
atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē
palielina kļūdu risku jūsu uzņēmumā.

Labi organizēta un precīza nodokļu
pārskatu sniegšana ir tikai viena no jomām,
kas risināma jūsu nodokļu stratēģijā. Par
prioritāti ir uzskatāma arī jūsu pašreizējās
stratēģijas aktualizēšana un atbilstība savai
funkcijai, ņemot vērā pašreizējo
koncentrēšanos uz efektīvu nodokļu
pārvaldību un atspoguļošanu. Varam jums
palīdzēt to nodrošināt, kā arī citādi uzlabot
nodokļu jautājumu risināšanu jūsu
uzņēmumā, tostarp –
 izvērtēt jūsu pašreizējo grāmatvedības un
nodokļu stratēģiju, lai tā būtu saskaņota
ar kopējo biznesa stratēģiju un balstītos
uz spēcīgu pārvaldības struktūru;
 izvērtēt jūsu nodokļu atbilstības
nodrošināšanas modeli, izmantojot
nodokļu tehnoloģijas aktualitātes, lai
uzlabotu efektivitāti;
 apsvērt iespējamos uzlabojumus tādās
specifiskās nodokļu jomās kā
transfertcenas, kapitālieguldījumi,
nodarbinātības nodokļi, PVN un muitas
izdevumi.
Sīkāka informācija par šo un citām jomām,
kurās varam jums palīdzēt, atrodama
www.pwc.lv.
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