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Aizkrauklē
2019.gada 28.februārī

protokols Nr.2, 17.p.
LĒMUMS Nr.60
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
SIA „AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS”

Atbilstoši likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmajai daļai SIA
„AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS”, reģ. Nr.40003741986, juridiskā adrese: Bitēnu iela 14,
Aizkraukle, Aizkraukles nov., ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs īpašumam Bitēnu iela 14,
Aizkraukle, kadastra Nr.3201 501 0318, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.3201 501 0318.
2013.gada 28.decembrī tika pieņemts lēmums Nr.1-6-113/635 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtība no „AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS”.
Minēto lēmumu Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja L.Gulbe lēmumu atgrieza
bez izpildes, par ko arī sastādīts akts Nr.0233/100/2018-AKT, jo minētajam uzņēmumam nav
naudas līdzekļu bankās un nekādas mantas apķīlāšanai nav.
Valsts ieņēmumu dienests 10.10.2013. pieņēma lēmumu par SIA „AIZKRAUKLES
BIZNESA CENTRS”, saimnieciskās darbības apturēšanu, par ko liecina publikācija
Nr.KMR00068613153470 laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
11.03.2014. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Aizkraukles klientu apkalpošanas
centrs pieņēma lēmumu Nr.8.35-32/2366 par saimnieciskās darbības izbeigšanu.
SIA „AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS 2019.gada 28.februārī ir parādā Aizkraukles
novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli 1837,04 EUR, nokavējuma naudu
1836,21 EUR, kopā 3673,25 EUR (trīs tūkstoši seši septiņdesmit trīs euro 25 centi).
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 26.panta devītās
daļas 4.punktā teikts, ka, ja lēmums nav izpildīts trīs gadu laikā no izdošanas brīža un ir zvērinātas
tiesu izpildītājas akts par piedziņas neiespējamību, pašvaldība var dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu un 26.panta devītās daļas 4.punktu, Aizkraukles novada domes
Finanšu komitejas 21.02.2019. lēmumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm "Par" (Anita BICKA,
Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS,
Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), "Pret" – nav, "Atturas"
– nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Dzēst SIA „AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS”, reģ. Nr.40003741986, juridiskā adrese:
Bitēnu iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles nov., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1837,04
EUR, nokavējuma naudu 1836,21 EUR kopā 3673,25 EUR (trīs tūkstoši seši septiņdesmit
trīs euro 25 centi).

2.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības vecākajai sabiedrisko attiecību speciālistei
Z.BISTEREI publicēt mājaslapā internetā informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības vecākajai nekustamā
īpašuma nodokļa administratorei Olgai LEITLANDEI.
Pielikumā: SIA „AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS” nekustamā īpašuma nodokļa parāds
uz 1 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

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

L.Līdums

pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada pašvaldības
2019.gada 28.februāra
lēmumu Nr.60 (protokols Nr.2, 17.p.)

SIA „AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS” nekustamā īpašuma nodokļa parāds
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3201 501 0318
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1836,21
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