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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 tai piekrītošo
nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Pašvaldība secina, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kontā uz
2020. gada 31. martu izveidojies kreditora prasījuma (nekustamā īpašuma
nodokļa un ar to saistīto nokavējuma naudas) parāds kopsummā par 63,70 EUR
(sešdesmit trīs euro 70 centi), pret maksātnespējīgo fizisko personu, kurai ar
tiesas lēmumu 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 prasījuma (nekustamā
īpašuma nodokļa un ar to saistīto nokavējuma naudas) parāds kopsummā par
63,70 EUR (sešdesmit trīs euro 70 centi), kas Pašvaldībā izveidojies uz
2020. gada 31. martu, pret maksātnespējīgo fizisko personu, kurai ar tiesu
lēmumu nolemts izbeigt saistību dzēšanas procedūru, fiziskās personas
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maksātnespējas procesu, kā arī dzēst tās saistības, kas nav izpildītas saistību
dzēšanas procedūras laikā, ir jādzēš.
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, lēmumā 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:
Dzēst nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un
nokavējuma naudu kopsummā par 63,70 EUR (sešdesmit trīs euro 70 centi) šādai
fiziskajai personai:
Nr.p.k. Vārds, Uzvārds /
Nosaukums
1.

I.M.

Nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparāds,
EUR
63,70
63,70

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

J. Jansone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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