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2021.gada 14.janvāris

protokols Nr. 1

LĒMUMS Nr. 1
Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa pārcelšanu 2021.gadā
Ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu" 5. punktu valstī ir noteikta virkne būtisku ierobežojumu kultūras, izklaides, ēdināšanas,
tūrisma, sporta, skaistumkopšanas, tirdzniecības un citās jomās. Ir sagaidāms, ka 2021.gadā
atsevišķām mājsaimniecībām, kuras šobrīd ir nonākušas finansiālās grūtībās saistībā ar būtiskajiem
ierobežojumiem tautsaimniecībā, var rasties grūtības veikt nodokļu maksājumus, tādēļ nepieciešams
pārcelt uz vēlāku laiku pirmos trīs nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) nomaksas termiņus,
kas atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajai daļai ir 31.marts,17.maijs un
16.augusts.
Pārceļot pirmā, otrā un trešā NĪN maksājuma termiņus uz vēlāku laiku, tiktu nodrošināta
iespēja veikt NĪN maksājumu par gada 1., 2. un 3. ceturksni bez papildu uzrēķina, pretējā gadījumā
saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par attiecīgo nodokļa parāda daļu
būs jāaprēķina nokavējama nauda, kas šajā situācijā nebūtu korekti. Pārceļot NĪN nomaksas termiņu
par 1.ceturksni, būtu jākoriģē arī maksājuma termiņš par 2.ceturksni, lai neradītu NĪN summas būtisku
pieaugumu apmaksai vienā termiņā, savukārt ar 3.ceturkšņa termiņa izmaiņām tiktu proporcionāli
pagarināts laika intervāls starp 2. un 3. ceturkšņa termiņiem.
Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu un 27.punktu,
- Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu;
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese
Geduševa, Juris Jerums, Gatis Līcis, Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Anastasija
Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus 2021.gadā:
no 31.03.2021 uz 17.05.2021;
no 17.05.2021 uz 15.07.2021;
no 16.08.2021 uz 15.09.2021.
2. Šo lēmumu
publicēt
Ķekavas
novada
pašvaldības
mājaslapā
www.kekavasnovads.lv un pašvaldības izdevumā „Ķekavas novads”.
3. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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