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LĒMUMS
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskajām personām
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu
Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) veic Ķekavas novada pašvaldībai
piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar 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 šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Atbilstoši Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai, nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka
Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas
un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam — šā likuma
26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa
iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šā
panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldību
budžetā ieskaitāmos nodokļa parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas,
jāizpildās diviem kritērijiem, proti, nodokļa parāds attiecībā uz kuru nodokļu
administrācija ir tiesīga vērst piedziņu nav lielāks par 15 euro, kā arī trīs gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Minētās tiesību normas, kas regulē nodokļu parādu dzēšanas kārtību, ir
imperatīvas tiesību normas. Iestāde nevar ignorēt likumdevēja noteiktās imperatīvās
tiesību normas, kas paredz konkrēta satura lēmuma pieņemšanu, ja ir iestājušies normās
paredzētie priekšnoteikumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pašvaldība secina, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kontos (lēmuma pielikumā maksātāju saraksts) uz 2020.gada 20.oktobri
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parādi, par kuru piedziņu nav pieņemti lēmumi
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un ir pagājis triju gadu termiņš piespiedu
izpildes uzsākšanai. Pašvaldība secina, ka parādi ir dzēšami likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka Valsts
ieņēmumu dienests un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
trešo daļu, 26.panta 6.1 daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Nolemju:
1. Dzēst nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus
kopsummā par EUR 23,01 šādām juridiskajām personām:
Nr. p. k. Vārds Uzvārds / Nosaukums

Personas kods/
reģ. nr.

NĪ nodokļa
pamatparāds, EUR

“Andris G” SIA
“HOMELAND” SIA
“Rent Real Estate” SIA
“ODOR” SIA
Dārzkopības kooperatīvā
sabiedrība "VECKALNI"
“IESIM DROŠI” SIA
“ARGATS” SIA

40103131758
40003627144
40003996257
40003707670

0,02
0,01
5,65
0,20

40103068340

2,39

42103046708
40003828993

6,04
8,70

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kopā, EUR:

23,01

2. Publicēt Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu.
Izpilddirektore

J. Jansone

Aivars Purvlīcis
67847155
aivars.purvlicis@kekava.lv

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

