Nodokļu strīdu risināšana ir
mūsu kaislība
Statistika ir nepielūdzama - biežo domstarpību un bezgalīgo diskusiju dēļ nodokļu strīdi var apturēt vai
izpostīt gadiem ilgi veidotu biznesu.
Mūsdienās nodokļu strīda sekmīga atrisināšana vairs neaprobežojas tikai ar tiesību normu tulkošanu un
pārliecinošu runu tiesā, bet tas ir nopietns darbs ar nodokļu administrāciju katrā pārbaudes posmā.

Jums svarīgie jautājumi
Kā plānot biznesa attīstību neskaidrā
situācijā?
Vai var saņemt nodokļu
atvieglojumus, kas pienākas saskaņā
ar likumu?
Mesties strīdā ar nodokļu
administrāciju vai labāk nebojāt
attiecības?
Kādi juridiskie riski var rasties
saimnieciska darījuma rezultātā?
Kā sevi pasargāt no nodokļu
administrācijas pretenzijām?
Vai ir iespējams piedalīties nodokļu
administrācijas kontroles
pasākumos, būtiski nenovēršoties no
ikdienas uzdevumiem?
Cik maksā profesionāla juridiskā
palīdzība nodokļu strīdu risināšanā?

Mūsu pieredze
Mūsu starptautiskā pieredze nodokļu
strīdos ir mērāma –
tūkstošos uzvarētu pirmstiesas
un tiesas procesu,
simtos tiesvedības procesu,
kuros esam piedalījušies,
simtos pasargātu klientu,
miljonos eiro, kas atgūti no
valsts budžeta,
miljonos eiro nokavējuma un
soda naudā, kas atzīta par
nepamatoti uzrēķinātu.

Taču pats galvenais – mūsu pieredze
vieno profesionāļu komandu, kura ik
dienu pilnveido savu meistarību un
kurai patīk šis darbs.

Mūsu pakalpojumi nodokļu
administrēšanā un nodokļu
strīdu jomā

Mūsu priekšrocības

Konsultēšana sakarā ar risku novērtējumu vai
samazināšanu, ņemot vērā mūsu praktisko
pieredzi. Daudzi strīdi nekad nebūtu sākušies, ja
nodokļu maksātājs pienācīgi novērtētu riskus pirms
darījuma. Slimību vienmēr ir vieglāk un lētāk novērst
nekā ārstēt.
Konsultēšana sakarā ar darījuma partnera
piesardzīgu izvēli. Ja jūsu darījuma partneris nav
izpildījis savu pienākumu samaksāt nodokļus, tad
pieaug varbūtība, ka pretenzijas tiks celtas arī jūsu
uzņēmumam. Mēs varam palīdzēt jums uzzināt vairāk
par darījuma partneri un tādējādi pasargāt sevi.
Juridiskā palīdzība pirms nodokļu pārbaudes un
arī tās laikā. Šo posmu svarīgumu nedrīkst
novērtēt par zemu, jo tieši tobrīd nodokļu
administrācija vāc pēc iespējas vairāk pierādījumu,
lai konstatētu jūsu vainu. Bieži vien tiesisks
atteikums izsniegt tikai vienu dokumentu vai pareizs
jūsu atbildes formulējums var izjaukt nodokļu
administrācijas apsvērumu ķēdi. Strīds sākas nevis
ar pašu auditu, bet pirmspārbaudes analīzē.
Pirmstiesas aizsardzība nodokļu strīdos. Mūsu
pieredze liecina, ka profesionāli sagatavota
aizsardzības pozīcija šajā posmā palīdz izvairīties
no 20–70% papildu maksājumu budžetā. Šajā
posmā nedrīkst pieturēt atsevišķus pierādījumus
līdz tiesai.
Pārstāvība tiesā. Tiesa nereti ieņem valsts
budžetam izdevīgu pozīciju, taču tas neizslēdz
iespēju panākt strīda labvēlīgu risinājumu. Ja ir
izstrādāta skaidra tiesiskā pozīcija, savākti
nepieciešamie pierādījumi un atrastas pretrunas
vai nepilnības nodokļu administrācijas lēmumos,
tad aizstāvēt savas tiesības tiesā ir iespējams un
pat nepieciešams.

Mūsu komandā ir gan juristi, gan nodokļu
konsultanti – mums strīdi nav ienākumu
avots, bet saistās ar vēlmi aizstāvēt klientu
tiesības, jo tas mums sniedz gandarījumu.
Mums ir milzīga starptautiskā pieredze –
piedalāmies konferencēs un likumprojektu
izstrādes procesos, organizējam
seminārus, esam radoši stratēģiju izvēlē.
Nekad nepārstājam pilnveidot savas
zināšanas un izmantojam inovatīvu pieeju.
Veidojam un uzturam konstruktīvas
attiecības ar nodokļu administrāciju – tas
ir ļoti svarīgi strīda izskatīšanas laikā.
Mūsu galvenais uzdevums ir atrisināt visas
domstarpības jau pirmstiesas izskatīšanas
laikā. Uzskatām, ka strīds tiesā ir galējais
līdzeklis.
Esam par skaidru un saprotamu
aizstāvības pozīciju bez liekvārdības un
tukšām runām.
Esam ļoti elastīgi savu pakalpojumu cenas
piedāvājumā. Jūs vienmēr varēsiet ar
mums sarunāt abpusēji izdevīgus
noteikumus un skaidri zināsiet, par ko
maksājat.
Mums patīk palīdzēt un mēs priecājamies
par katru uzvaru.
Jautāts, kas atšķir mūsu komandu no
konkurentiem, viens no mūsu klientiem
atbildēja: “Jūs esat ne tikai pirmklasīgi
profesionāļi, bet arī ļoti labi cilvēki.”
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