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Studiju kursa īstenošanas valodas
LV
Anotācija
Priekšmets iepazīstina studentus ar nodokļu kontroles sistēmu, nodokļu risku pārvaldību nodokļu
maksātāju un nodokļu administrāciju vajadzībām. Apskatīti vispārējie nodokļu risku identifikācijas
un novēršanas aspekti, nodokļu kontroles atbalsta sistēmas. Aplūkotas ES un EASO iniciatīvas
nodokļu administrācijas labas pārvaldības un nodokļu risku vadības nodrošināšanai.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta apguves rezultātā studenti apgūst prasmes strādājot ar speciālajām informatīvajām
prasmēs
programmām un datu noliktavām identificēt nodokļu riskus, veikt atlasi un izvēlēties nodokļu
kontroles pasākumus atbilstoši riska faktoriem, nodrošināt nodokļu risku pārvaldību nodokļu
maksātāju un nodokļu administrāciju vajadzībām. Ir apgūstama prasme izmantot ES un EASO
iniciatīvas nodokļu administrācijas labas pārvaldības un nodokļu risku vadības nodrošināšanai.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Katrā no tematiem paredzētas praktiskās nodarbības, kuru laikā notiek uzdevumu un situāciju
risināšana. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, nodokļu jautājumus regulējošos
likumus un normatīvos aktus, speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas,
piedalās diskusijās.
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Nepieciešamās priekšzināšanas
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējos semestros bakalaura studiju laikā.

Tematu izklāsts
Tēma
Ievads nodokļu risku pārvaldībā. Nodokļu kontroles sistēmas uzbūve.
Nodokļu grāmatvedības riski. Nodokļu plānošana. Ienākuma nodokļu riski finanšu pārskatos
Nodokļu riski un starptautiskie aspekti. EASO iniciatīvas. ES regulējums.
Nodokļu maksātāju risku identifikācija un novērtēšana. Nodokļu kontroles atbalsta sistēmas
Nodokļu administrācijas informācijas apmaiņas procedūras. Starpvalstu pārbaužu organizācija
Cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas - krimināltiesiskie un ekonomiskie aspekti.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj identificēt nodokļu riskus un novērtēt nodokļu risku ietekmi uz nodokļu administrācijas darbību
Students spēj individuāli aprakstīt kādu aktuālu nodokļa piemērošanas problēmu un spēj dod savus
priekšlikumus kontroles, piemērošanas uzlabošanai
Studenti komandā spēj identificēt riskus kādā aktuālā nodokļu piemērošanas jautājumā, noteikt risku
nozīmīgumu, kā arī izstrādāt pasākumu plānu darbībām ar riskiem.
Students spēj identificēt un veikt darbības ar konkrētiem nodokļu riskiem (UIN korekcijas,
saimnieciskā darbība, reprezentācija, PVN piemērošana, IIN nekustamajam īpašumam uc)
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Praktiskie uzdevumi (25%)
Individuālais darbs (25%)
Grupas darbs (25%)
Ieskaites darbs (25%)
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