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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.192 (protokols Nr.9)
4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

Izskatot un izvērtējot informāciju no Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļu administrēšanas sistēmas NINO, konstatēts, ka veidojušās nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksas laika posmā no 2014. - 2015.gadam un pārmaksātās summas nav pieprasītas.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas 10.punktu, nodokļu
maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo
nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas
termiņa.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1panta 2.punktu, kas nosaka, ka
pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju
reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis
pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu
segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās
nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies
spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksas, dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta
pirmās daļas 10.punktu, 25.1panta 2.punktu, 22.08.2018. Finanšu komitejas lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Ludmila
UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 43,49 EUR (četrdesmit trīs
euro 49 centi) vienpadsmit personām (pielikums).

2.

Publicēt novada mājas lapā: www.aizkraukle.lv informāciju par nodokļu pārmaksu dzēšanu.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot vecākajai nekustamā īpašuma nodokļa administratorei
Olgai LEITLANDEI.

Pielikumā: Saraksts nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu dzēšanai uz 1 lp.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

