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13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Likumā „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka nodokļu
parādu dzēš, ja nodokļu maksātājam — likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6 1 . daļā
paredzētajā gadījumā, triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Minētā likuma 26.panta 61 .daļā noteikts, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemo t
muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav
lielāka par 15 euro.
Ņemot vērā, ka iepriekš minētie kritēriji izpildās trijām personām – VJ, SD, AŠ un SIA
Austrumu mežs (bij. EMPETRUM), par nodokļa parādu kopsummā 21,21 euro (divdesmit viens
eiro 21 cents ), pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.
panta pirmo un trešo daļu , 26. panta 6 1 .daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 19.12.2018. lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS,
Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Edgars RATNIEKS, Zane
ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs
ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 14,17 euro, nokavējuma naudu 7,04 euro,
kopā 21,21 euro (divdesmit viens eiro 21 cents) četriem nodokļu maksātājiem (pielikums).

2.

Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.

3.

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

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

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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