11.12.2020

Darījuma partnera
novērtēšanas iespējas
2020.gads

VID ieteikumi darījuma partnera
un darījuma riska novērtēšanai
https://www.vid.gov.lv/lv/vid-vadlinijas
1.

VID tīmekļa
izvērtēšana:
•

2.

3.

vietnē

esošās

pamatinformācijas

par

darījuma

partneri

www6.vid.gov.lv/

tīmekļa vietnēs esošās informācijas par darījuma partneri izvērtēšana:
•

www.lursoft.lv/

•

www.firmas.lv/

darījuma apstākļu izvērtēšana:
•
•
•

vai darījuma partneris pats nodrošina preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu
vai darījuma partneris ir tikai starpnieks un tālāk darījuma veikšanu uztic citām personām
darījuma partnera pieredzi līdzīgu darījumu veikšanā

4.

ko darīt, ja iegūtā informācija liek šaubīties par darījuma partnera
uzticamību un norāda uz darījuma riskiem?

5.

ko nosaka normatīvie akti?
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VID publiskojamo datu bāze
https://www.vid.gov.lv/:

https://www6.vid.gov.lv/:
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VID publiskojamo datu bāze
Ievadot darījuma partnera reģistrācijas numuru un vismaz
daļu no nosaukuma, var iegūt šādu informāciju:


reģistrācijas dati (pamatdarbības veids, adrese, struktūrvienības, ......)



vai ir/nav PVN maksātājs (izslēgšanas gadījumā – izslēgšanas datums)



vai ir/nav apturēta saimnieciskā darbība pēc VID iniciatīvas



vai ir/nav nodokļu (nodevu) parādi (parādu aktuālais lielums, vēsture)



vai ir/nav mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs



samaksātie nodokļi, t.sk. algas nodokļi, un vidējais darbinieku skaits (var izmantot
aptuveno darba ienākumu aprēķinam)



neiesniegtās deklarācijas



VID izsniegtās licences vai atļaujas



reģistrētās elektroniskās ierīces un iekārtas

Ja ir zināmi darījuma partnera amatpersonu reģistrācijas dati,
var pārbaudīt:


vai darījuma partnera amatpersonas ir/nav iekļautas riska personu sarakstā
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Nodokļu maksātāju reitinga sistēma
Mērķi
MOTIVĒT

nodokļu maksātājus sekot savai nodokļu samaksas disciplīnai
un uzlabot to

INFORMĒT

par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības raksturojošo
rādītāju atbilstību vispārējām ekonomiskajām tendencēm

ATBALSTĪT

nodokļu maksātājus, piedāvājot rīku, ar kuru viņi var
prezentēt savu reputāciju

Principi
KLIENTI

SIA, A/S, zemnieku, zvejnieku un individuālie uzņēmumi, kuri
iesniedz gada pārskatu

SKALA UN
BALLES

5 baļļu skala, maksimāli 18 rādītāji, maksimāli 90 balles

AKTUALIZĀCIJA

Reizi mēnesī 20.-25. datumos
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Nodokļu maksātāju reitinga sistēma
Reitinga realizācija EDS

Reitinga indikatoru grupas

Nodokļu
administrēšanas
procesu rezultāti

Nodokļu
deklarēšanas
riski*

Reģistrācijas
riski

Saimnieciskās
darbības
rādītāji

Kopējais
reitinga
novērtējums
Deklarāciju
iesniegšanas
disciplīna

Darba
samaksa

*Detalizēts apraksts:
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-reitinga-sistema
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Nodokļu maksātāju reitinga sistēma
EDS izziņa par reitingu

Izziņas autentiskuma pārbaude
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