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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 5/2021.

2021.gada 21.jūlijs

LĒMUMS Nr. 14.
Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Ķekavas novada
pašvaldības institūcijās
Izskatot jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības institūcijās veiktajiem darījumiem, kas
apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, konstatēts:
1. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidots Ķekavas
novads (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 22.punkts).
2. Ķekavas novada pašvaldība, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 6.punktam, ir līdz 2021.gada 1.jūlijam pastāvējušo Baldones un Ķekavas
novada pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
3. Ņemot vērā to, ka Baldones novada pašvaldība bija reģistrēta un tai bija piešķirts numurs
Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, kas ir
izmantojams tikai Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta ceturtajā daļā minēto
būvniecības pakalpojumu saņemšanai, savukārt Ķekavas novada pašvaldība gan pirms
2021.gada 1.jūlija, gan pēc tā, ir reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, no
2021.gada 1.jūlija ar pievienotās vērtības nodokli ir apliekami visi Ķekavas novada
pašvaldības (PVN reģ.nr. 90000048491) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi,
saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, kuri ir spēkā un par kuriem ir veicami
maksājumi, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības institūciju izdotajiem
normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem un noslēgtajiem darījumiem.
Pamatojoties uz
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 15.jūlija sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 18 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds
Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta
Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts
Variks, Viktorija Baire), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt, ka visi darījumi, kuri ir
spēkā un par kuriem ir veicami maksājumi, pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības
institūciju izdotajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem un noslēgtajiem
darījumiem, no 2021.gada 1.jūlija tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli, ja nepieciešams,
veicot atbilstošu pārrēķinu.

2.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

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

