Esam gatavi pārmaiņām, soli priekšā tam, kas notiks!
Revolūcija nodokļos jau ir sākusies!
Nodokļu reformas starta brīdis – 2018. gada 1. janvāris – strauji tuvojas, izmaiņas sakar biznesam nozīmīgākos
likumus: ir jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, ir veikti būtiski grozījumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likumā. Tās ir būtiskākās izmaiņas, faktiski kopš 2010. gada, bet vairākās normās kopš 1994 – 1995. gada.
Nodokļu reforma dos gan iespējas, gan arī vienlaikus būs vairāki riski, kas var ietekmēt tālāko uzņēmējdarbību.
Reforma paredz, ka UIN jāmaksā tikai, ja uzņēmums sadala dividendes, bet citādi šī nodokļa likme ir 0%, un
nebūs arī jāmaksā UIN avansa maksājumi, tomēr realitāte ir cita. Izmaiņas atceļ visus līdzšinējos UIN stimulus, lai
uzņēmēji investētu jaunās ražošanas tehnoloģijās, zinātnē un pētniecībā. Daudzas izmaksas, kuras pašlaik netiek
apliktas ar UIN, tiks pielīdzinātas peļņas sadalei, to rašanās brīdī, turklāt daudzās situācijās šī nodokļa nomaksas
termiņš pat būs īsāks, jo būs jāsamaksā jau nākamajā mēnesī pēc šo izmaksu rašanās. Turklāt nevis pašreizējo
15% likmi, bet gan citu – augstāku likmi – 20% no bruto, jeb pēc formulas 20/80 no neto izmaksas, kas būtībā
nozīmēs 25% likmi.
2017.gada jūlijā Saeima pieņēma grozījumus nodokļu regulējumā, ar kuriem 2018. gadā spēkā stāsies nodokļu
reformas normas, kas būtiski ietekmēs nodokļu maksātājus – gan juridiskas, gan fiziskas personas. Šīs izmaiņas
skars vairākas jomas – UIN, IIN, PVN, mikrouzņēmumu nodokli, atbalstu nodokļu maksātājiem un citas.
Lai arī līdz jaunajam – 2018. gadam vēl ir vēl vairāk nekā divi mēneši, tomēr šogad akceptētā nodokļu reforma
būtiski mainīs uzņēmējdarbības vidi, tie nav tikai sīki grozījumi, kuri skar dažus, tie skars visus.
Fundamentālas pārmaiņas radīs jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kurš piedāvā gan iespējas – dividendēs
nesadalīto peļņu neapliks ar šo nodokli, vienlaikus ir paaugstināta tā likme no pašreizējiem 15% līdz 20%, turklāt
šis nodoklis jau uzreiz būs jāmaksā par tiem izdevumiem, kuri «nebūs saistīti» ar uzņēmējdarbību. Tieši smalkās
nianses būs izšķirošas. Par to iespējamiem riskiem un ietekmi uz uzņēmējdarbību jādomā jau tagad, nevis tad,
kad tās skars katru konkrētu uzņēmumu, tā darījumus.
Kaut arī iedzīvotāju ienākuma nodoklī ir veikti tikai grozījumi, tomēr tie būtiski maina darbaspēka nodokļu slogu
mazo algu maksātājiem, vienlaikus palielina lielo algu izmaksātājiem.
Lai diskutētu par reformu, iegūstot būtiskāko priekšstatu, kā tas ietekmēs ikvienu uzņēmēju jau pēc dažiem
mēnešiem, Izdevniecība «Dienas bizness» sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju BDO LAW un AS BDO Latvia
un RISEBA š.g. 7.decembrī rīko konferenci

X-faktors nodokļu regulējumā. Kas jāzina uzņēmējiem
par jaunajām nodokļu reformas normām
Nodokļu reforma var dot impulsu gan uzņēmuma izaugsmei, gan arī to apgrūtināt!
Par iespējamiem ieguvumiem un arī riskiem runāsim konferencē.

Esi gatavs
nodokļu reformas
startam!

