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Pievērsiet uzmanību izmaiņām
likumā «Par nodokļiem
un nodevām» attiecībā uz
transfertcenu regulējumu!

Vietējās un globālās dokumentācijas satura
prasības ir noteiktas Ministru kabineta
noteikumos (tās ir saskaņā ar ESAO
transfertcenu noteikšanas vadlīnijām
daudznacionāliem uzņēmumiem un nodokļu
administrācijām, 2017. gada redakciju)

Grozījumi stājās spēkā 2018. gada 28.
novembrī un atteicās uz pārskata periodiem
sākot no 2018. gada 1. janvāra.
Saskaņā ar grozījumiem, tiek ieviestas globālās
un vietējās dokumentācijas obligātās
iesniegšanas prasības 12 mēnešu laikā pēc
pārskata gada beigām, ja nodokļu maksātājs
kvalificējas likumā noteiktajiem kritērijiem.
Turklāt, tiek ieviests arī ievērojams naudas
sods gadījumā, ja transfertcenu dokumentācija
netiks iesniegta laikus un/vai neatbildīs
transfertcenu regulējumam.
Ņemot vērā minēto, ir ieteicams transfertcenu
dokumentācijā iekļaut visu transfertcenu
regulējumā noteikto informāciju, kā arī to
sagatavot savlaicīgi.
Saskaņā ar grozījumiem likumā «Par nodokļiem un
nodevām» tika ieviestas sekojošas izmaiņas
transfertcenu regulējumā attiecībā uz kontrolēto
darījumu summu:

250
tūkst.

5

milj.

15
milj.*

Obligāta vietējās
Obligāta
Obligāta vietējās
dokumentācijas
vietējās
un globālās
sagatavošana dokumentācijas dokumentācijas
iesniegšana 12 iesniegšana 12
mēnešu laikā mēnešu laikā pēc
pēc pārskata
pārskata gada
gada beigām
beigām
* Vai EUR 5milj+ apgrozījums EUR 50milj un vairāk

!

Sods par transfertcenu dokumentācijas
iesniegšanas termiņa neievērošanu vai arī tās
neatbilstību transfertcenu regulējumam ir 1%
no kontrolētā darījuma summas, bet ne vairāk
kā EUR 100 tūkstoši

NB! iepriekš minētā informācija izceļ galvenos

likuma grozījumu punktus attiecībā uz transfertcenu
regulējumu. Transfertcenu regulējuma izmaiņas ietver
arī citus specifiskus jautājumus un nianses, kas
nodokļu maksātājiem ir jāņem vērā un rūpīgi jāizvērtē.

PwC globālais tīkls
Mūsu uzņēmumu tīklā 158 valstīs strādā vairāk kā
3,100 transfertcenu speciālisti, kuri izmantojot savas
zināšanas un pieredzi ir gatavi ieteikt un izstrādāt
Jūsu uzņēmuma mērķiem atbilstošus un efektīvus
nodokļu risinājumus.
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai vēlaties uzzināt
vairāk par izmaiņām transfertcenu regulējumā, lūdzam
sazināties ar:
Tatjana Koncevaja
tatjana.koncevaja@pwc.com
T: +371 6709 4400
Zane Smutova
zane.smutova@pwc.com
T: +371 6709 4400

https://www.vestnesis.lv/op/2018/225.21

