Laikposms, kādā nodokļu administrācijai un
nodokļu maksātājam ir tiesības precizēt nodokļu
deklarāciju saistībā ar transfertcenu korekciju
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.pants (11) daļu, transfertcenu
auditu nodokļu administrācija ir tiesīga veikt 5 gadu laikā pēc normatīvajos
aktos noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas termiņa, proti pārbaudīt
transfertcenas atbilstību tirgus cenai (vērtībai), precizēt nodokļu deklarāciju un uzlikt
soda naudu.
Arī nodokļu maksātājs, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16. panta
pirmās daļas 6. punktu, konstatējot jaunus faktus, var iesniegt nodokļu
administrācijai iesniegumu par nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu 5
gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja deklarācijas
labojums vai precizējums izriet no transfertcenas korekcijas.
Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 3. panta otro daļu, nodokļa
taksācijas periods ir kalendārais mēnesis. Atbilstoši minētā likuma 17. panta septītās
daļas prasībām, aprēķināto nodokli nodokļa maksātājs patstāvīgi pārskaita valsts
budžetā līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam.
Savukārt minētā likuma astotā daļa pieļauj līdz gada pārskata iesniegšanai labot
Pārskata gada pēdējo mēneša deklarāciju un nodokļa piemaksai netiek piemērotas
likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktās nokavējuma naudas.
Piemēram, ievērojot 5 gadu uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas precizēšanas
periodu, nodokļu maksātāja 2019. gada 20. janvārī iesniegto 2018. gada pēdējā
mēneša deklarāciju (par decembri), nodokļu administrācija var pārbaudīt un precizēt
līdz 2024. gada 20. janvārim.
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