JAUNUMS!

Praktiskais seminārs un meistarklase Euro ieviešanas likums, tā ietekme uz uzņēmuma
grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķinu
Kas jāzin grāmatvedim 2013.gadā jeb pareiza grāmatvedības uzskaite
pārejas periodā no latiem uz euro.
2013. gada 11. jūnijā, no 10.00- 14.30; Rīga
CENA – tikai Ls 42 vai EUR 59 (apmaksas valūta pēc izvēles)
iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes
Lektore: Jadviga Neilande, nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre,
darba pieredze VID sniedzot konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos, publikācijas
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", žurnālā "Bilance", portālos LV.LV un Bizness.lv
Semināra programmā:
Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri
* kā rīkoties euro ieviešanas dienā;
* par noapaļošanas principu;
* darba algas, darbiniekiem aprēķinātās atvaļinājuma naudas;
* periods, kad cenas jāatspoguļo paralēli;
* periods pēc euro ieviešanas.
Valūtas kursa piemērošana attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem
Kases aparāti un kases sistēmas latu un euro vienlaicīgās apgrozības periodā (no 01.10.2013.
līdz 30.06.2014.)
* kases čekā uzrādāmā informācija periodā no 2014.gada 1.janvāra – 2014.gada 14.janvārim) ar
piemēriem;
* kases aparāta žurnāla aizpildīšana ;
* pareiza informācijas uzrādīšana attaisnojuma dokumentā .
Preču un pakalpojumu cenu norādīšana laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada
31.decembrim

Preču un pakalpojumu cenu norādīšana laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada
30.jūnijam
Nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto maksājumu veikšana pēc EUR ieviešanas
Gada pārskata un finanšu pārskata sagatavošana
Valūtas kursa noteikšanas kārtība pēc EUR ieviešanas dienas
* grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss;
* valūtas kursu noteikšana un publicēšana;
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins
Atbildes uz jautājumiem.
Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta apliecība.
BONUSI APMEKLĒTĀJIEM:
- Bezmaksas attālinātās konsultācijas nodokļu likumdošanas jautājumos līdz gada beigām PAR BRĪVU!
- jebkura cita "J.Neilandes nodokļu semināri" grāmatvedības / nodokļu semināra
apmeklējums līdz 2013. gada beigām - 50% atlaide!
Semināra norise no pl.10 - 14:30, ar divām kafijas pauzēm.
PIETEIKUMIEM:
Ilze Berga-Bergmane
"J.Neilandes nodokļu semināri"
kursu programmu vadītāja
Tālrunis 28242360
neilandes.konsultacijas@e-pasts.lv

