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16§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu._________________________
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu, Viļānu
novada pašvaldība veic Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos
aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.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. Saskaņā ar šā panta
pirmās daļas 3.punktu, valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādā gadījumā - fiziskajai personai — nodokļu maksātājam
— viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem
saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Viļānu novada pašvaldības nodokļu administrators konstatē, ka zemāk minētās personas –
nodokļu maksātāji – ir miruši, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nav publicēts sludinājums par šo
personu atstātā mantojuma atklāšanos un līdz ar to Viļānu novada pašvaldība kā kreditors nav
pieteikusi savu pretenziju uz šo personu atstāto mantojumu. Minētājām personām nav reģistrēti
nekustāmie īpašumi Latvijas Republikā, nav reģistrēti transporta līdzekļi CSDD, personas nav
individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieka saimniecību īpašnieki, šīs personas nav reģistrētas
Komercreģistrā kā individuālie komersanti. Ņemot vērā minēto, nodokļu administrators secina, ka
nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram izsludināt šo personu mantojuma atklāšanos
Notariāta likumu 293. - 294.panta kārtībā. Tiek secināts, ka fizisko personu parādus no mantiniekiem
piedzīt nav iespējams, tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Kā arī Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa, paredz, ka administratīvais akts
nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Savukārt likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu,
izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma
nav lielāka par 15 euro.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 360.panta ceturto daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Dzēst zemes nodokļu parādu un nekustāmā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem saistīto
nokavējuma naudu sekojošām personām:

Nr.
p.k.

Vārds Uzvārds

1.

T. L.

2.

A. J.

3.

M. A.

4.

A. Š.

5.

(Nosaukums) SIA

Nekustamā īpašuma
nodokļa
parāds uz 05.12.2017.
25.91 EUR (t.sk. kavējuma
nauda 5.27) (zeme bija nomā)
8.80 EUR (t.sk. kavējuma nauda
1.80) (dzīvoklis īrēts)
8.80 EUR (t.sk. kavējuma
nauda 1.80) (Dzīvoklis īrēts)
7.42 EUR (t.sk. kavējuma
nauda 2.11) (kļūdaini aprēķināts
nodoklis)
41.63 EUR (t.sk. kavējuma
nauda 13.52) (kļūdaini
aprēķināts nodoklis)
Kopā:

Ziņas
Mirusi
Mirusi
Mirusi
Mirusi

Nav īpašuma tiesību
apliecinošo dokumentu.
92.56UR.

2. Gadījumos, kad, šajā lēmumā minētājām personām, dzēšot nekustāmā īpašuma nodokļu 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 maksājuma
samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu
apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3.Publicēt Viļānu novada mājas lapā - www.vilani.lv internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
4.Lēmuma 1. un 2.punkta izpildi nodot Grāmatvedības un finanšu nodaļai.
5.Lēmuma 3.punkta izpildi uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam.
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