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Ieviešot vairākus starptautiskus līgumus, šogad biznesa vide Latvijā kļūs daudz caurspīdīgāka, šodien
žurnālistiem sacīja zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" partneris Jānis Taukačs.Lai mazinātu starptautisko
izvairīšanos no nodokļiem, Latvijai līdz jūnijam jāievieš Eiropas Savienības (ES) informācijas apmaiņas
direktīvu, sacīja Taukačs, piebilstot, ka rezultātā Valsts ieņēmumu dienests (VID) redzēs, vai Latvijas
meitasuzņēmumu peļņa ir mākslīgi pārnesta uz citām valstīm, piemēram, ārzonām.
"Ja kādā uzņēmumu grupā ir daudz uzņēmumu dažādās valstīs, tad šī uzņēmuma galvenais birojs apkopos
informāciju no visas grupas un ziņos to savas bāzes valsts ieņēmumu dienestam. Šīs valsts ieņēmumu
dienests visu apkopoto informāciju nodos visiem tiem ieņēmumu dienestiem tajās valstīs, kur atrodas šīs
grupas meitasuzņēmumi," skaidroja Taukačs.
Viņš norādīja, ka tādējādi katras valsts ieņēmumu dienests redzēs ne tikai savā valstī notiekošo, bet redzēs
visu kopskatu par to, kas notiek konkrētajā uzņēmumu grupā. "Tas tiks darīts, lai neveidojas situācija, ka kādā
ārzonas uzņēmumā bez darbiniekiem un aktīviem tiek uzkrāta milzīga peļņa, par kuru nav samaksāts nodoklis
valstī, kur notiek reāla uzņēmuma darbība," stāstīja Taukačs.
Advokāts sacīja, ka tagad ieņēmumu dienesti redzēs, kurās valstīs uzņēmumu grupa gūst peļņu un kurā valstī
veic kādas funkcijas - vadību, izpētes darbu, ražošanu, pārdošanu un mārketingu un tamlīdzīgas.
"Ja, piemēram, Latvijas VID redzēs, ka liela daļa no uzņēmumu grupas funkcijām tiek veikta Latvijā, bet peļņas
Latvijā nav, tad VID var sākt šo uzņēmumu auditēt, lai peļņu attiecinātu uz Latviju un apliktu ar nodokli.
Uzņēmumi jau tagad mēģina sakārtot savu darbību, pārveidot struktūru, izslēgt ārzonas," skaidroja Taukačs.
Viņš piebilda, ka, piemēram, NVS uzņēmumu acīs šie globālie nodokļu pretizvairīšanās procesi Latviju padara
arvien pievilcīgāku ārzonu vai tradicionālo Eiropas jurisdikciju vietā.
"NVS uzņēmumi jau tagad skatās uz Latviju. Redzēsim, vai spēsim piesaistīt uzņēmumus, kuri vēlas strādāt
tīri un caurspīdīgi, lai investīcijas nāktu uz Latviju," sacīja Taukačs.
Viņš piebilda, ka saskaņā ar OECD līgumu jau šī gada augustā sāksies automātiskā informācijas apmaiņa
starp valstu ieņēmumu dienestiem par dažādiem nodokļu maksātāju jautājumiem. Taukačs norādīja, ka šim
līgumam pievienojušās vairāk nekā puse pasaules valstu, tajā skaitā arī ārzonas. Ieņēmumu dienesti viens
otram automātiski pārsūtīs nodokļu maksātāju konta numurus, vārdus un uzvārdus, adreses, procentu
maksājumus, dividendes, ieņēmumus no apdrošināšanas polisēm, konta atlikumus un citu informāciju.
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