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LĒMUMS
Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
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.
Pašvaldība secina, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kontos (lēmuma
pielikumā maksātāju saraksts) uz 2019. gada 20. decembri izveidojies kreditora
prasījumu (nekustamā īpašuma nodokļa un ar to saistīto nokavējuma naudas) parāds
kopsummā par 2368,74 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro 74 centi),
pret tām maksātnespējīgajām fiziskajām personām, kurām ar tiesu lēmumiem nolemts
izbeigt saistību dzēšanas procedūru un fizisko personu maksātnespējas procesu, kā arī
dzēst tās saistības, kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis
fiziskās personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības
beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un
apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu, lēmumu par parādnieka
atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas
plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Civilprocesa likuma 363.28 panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka pēc fiziskās
personas maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa, pamatojoties uz attiecīgu
pieteikumu, lemj par fiziskās personas saistību dzēšanas plāna un tā grozījumu
apstiprināšanu.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35 panta trešo daļu, apstiprinot saistību
dzēšanas procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību dzēšanu, kuras nav izpildītas
saistību dzēšanas procesa laikā. Savukārt Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.36 panta
otro daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir
atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.pantu, tā
vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā.
Ņemot vērā minēto, ir secināms, ka kreditora prasījumu (nekustamā īpašuma
nodokļa un ar to saistīto nokavējuma naudas) parāds kopsummā par 2368,74 EUR (divi
tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro 74 centi), kas Pašvaldībā izveidojies uz
2019. gada 20. decembri, pret tām maksātnespējīgajām fiziskajām personām (lēmuma
pielikumā maksātāju saraksts), kurām ar tiesu lēmumiem nolemts izbeigt saistību
dzēšanas procedūru, fizisko personu maksātnespējas procesu, kā arī dzēst tās saistības,
kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā, ir jādzēš.
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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.
Gadījumā, kad, lēmuma pielikumā minētajām personām, dzēšot nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis
atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai
daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu
pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu
apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un pamatparāda pieaugumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un
trešo daļu,
nolemju:
1.

Dzēst nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus kopsummā
par 2368,74 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro 74 centi) šādām
fiziskajām personām:
Vārds
Uzvārds

Nr.p.k.

Personas
kods

MNP
pasludināšana

MNP
izbeigšana

1.

L.V.

28.03.2012

08.01.2015

Kreditoru
prasījums,
EUR
16,06

2.

V. H.

16.02.2010

20.05.2015

1926,85

3.

A. T.

11.10.2012

15.04.2016

21,82

4.

A. R.

15.06.2015

12.09.2017

43,88

5.

N. Š.

03.11.2011

27.04.2015

34,20

6.

D. Ņ.

16.12.2013

26.10.2016

254,01

7.

A.P.

22.09.2011

01.10.2016

1,30

8.

V. K.

29.07.2013

06.07.2017

70,62

Kopā, EUR

2368,74

2.
Publicēt Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ievērojot personu datu aizsardzības prasības.
Pielikumā: maksātāju saraksts uz vienas lapas.
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Izpilddirektore

J. Jansone

Purvlīcis, 67937155
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