Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
22.03.2017
Lēmums
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un
nokavējuma naudas dzēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas
3.punktu Stopiņu novada Dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic Stopiņu novada
pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences
ietvaros.
Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26.panta 6.1 daļai, nokavēto nodokļa
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15.00 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 nodokļa 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 pašvaldības budžetā
ieskaitāmos nodokļa parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas, ir jāizpildās diviem
kritērijiem, proti, nodokļa parāds attiecībā uz kuru nodokļu administrācija ir tiesīga vērst
piedziņu, nav lielāks kā 15 EUR, t.sk., ja piedzenamā nodokļa parāda nav vispār, 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 imperatīvās
tiesību normas. Iestāde nevar ignorēt likumdevēja noteiktās imperatīvās tiesību normas, kas
paredz konkrēta satura lēmuma pieņemšanu, ja ir iestājušies tiesību normās paredzētie
priekšnoteikumi.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta otrā daļa nosaka, ka noteiktajā laikā
nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu
piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā
procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība,
pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
Stopiņu novada domes 2016. gada 17. augusta saistošo noteikumu Nr. 10/16 "Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā", spēkā no 01.01.2017. 11. punkts
nosaka ka, maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta 7 (septiņu) gadu laikā no
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Līdz ar to secināms, ka pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros
ir jādzēš nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas.
Stopiņu novada nodokļu administrācija konstatē, ka katrai no šī lēmuma pielikumā (1.
pielikums) norādītajām 20 personām piedzenamā nodokļa parāda kopsumma nepārsniedz

15.00 euro. Tāpat konstatē, ka konkrētajā gadījumā attiecībā uz iepriekš minēto personu
nodokļu parādiem kopsummā EUR 58.44 nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās vai arī tas zaudējis
spēku.
Stopiņu novada nodokļu administrācija konstatē, ka katrai no šī lēmuma pielikumā (2.
pielikums) norādītajām 12 personām ir konstatēts parāds uz 31.12.2014., kas nav iekļauts
nekustamā īpašuma nodokļa programmā, nodokļa parāda kopsummā EUR 2472.06 EUR (t.sk.
nokavējuma nauda 172.55 EUR) un kurš ir jādzēš, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem.
Stopiņu novada dome konstatē, ka norādītajām 3 personām piedzenamā nodokļa
parāda kopsummā EUR 127.32 ir publicētas ziņas par šādu juridisko personu (3.pielikums)
izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:
1. 2012.gada 29.augustā publicēta ziņa (publikācijas Nr. KMR00059889030542) par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AVATARS INVESTĪCIJAS” (reģistrācijas Nr. 40003765838)
bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu, LURSOFT datu bāzē
29.08.2012. norādīta atzīme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AVATARS INVESTĪCIJAS”
likvidāciju;
2. LURSOFT datu bāzē 06.01.2003. norādīta atzīme par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „LATBŪVE” (reģistrācijas Nr.40003024621) likvidāciju;
3. 2011.gada 15.martā publicēta ziņa (publikācijas Nr. KMR00049210961285) par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „HSD” (reģistrācijas Nr. 41203024017) Ventspils tiesas
lēmums lietā Nr. C40095809 par maksātnespējas procesa izbeigšanu - pabeigta bankrota
procedūra, LURSOFT datu bāzē 09.03.2011. norādīta atzīme par sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „HSD” likvidāciju;
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.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu,
7.punktu, trešo daļu, ceturto daļu un 26.panta 6.1 daļu,
Nolemj:
1) dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus kopsummā 2485.27 EUR
apmērā, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu kopsummā 287.679 EUR, pavisam kopā
2773.05 EUR 35 personām saskaņā ar klāt pievienoto pielikumus Nr.1., Nr.2. un Nr.3.
Gadījumos, kad šajā 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;
2) Publicēt Stopiņu novada Domes mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu;
3) Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram R.
Linejam.
4) Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā.
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