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LĒMUMS
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas
3.punktu Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) veic Ķekavas novada
pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punkts nosaka,
ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu,
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.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un LR Uzņēmumu reģistra lēmumiem, kas
publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, zemāk minēto juridisko personu nodokļa
parādi dzēšami:
Nr.
p. k.

Nosaukums

1.
2.
3.

SIA “Strazdu”
SIA “Eko Siltums”
SIA “VV Trade
Company”
SIA “Norma-VSK”
SIA “Village rentabls”
SIA “Baltijas inovāciju
sabiedrība”

4.
5.
6.

Vienotais
reģistrācijas
numurs
40003829679
40003755967

Izslēgšanas/
likvidācijas
datums
02.07.2015
07.01.2019

NĪ nodokļa
pamatparāds,
EUR
628,13
217,26

40003835641
40103245227
50003870441

20.09.2019
14.06.2019
23.03.2017

131,23
1002,1
87,46

17.09.2018

12,93

Kopā, EUR:

2079,11

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, lēmuma minētajām juridiskajām 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
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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 likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 7.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu,,
nolemju:
1.
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, ar to saistīto nokavējuma
naudu šādām juridiskajām personām:
Nr.
p. k.

Nosaukums

1.
2.
3.

SIA “Strazdu”
SIA “Eko Siltums”
SIA “VV Trade
Company”
SIA “Norma-VSK”
SIA “Village rentabls”
SIA “Baltijas inovāciju
sabiedrība”

4.
5.
6.

Vienotais
reģistrācijas
numurs
40003829679
40003755967

Izslēgšanas/
likvidācijas
datums
02.07.2015
07.01.2019

NĪ nodokļa
pamatparāds,
EUR
628,13
217,26

40003835641
40103245227
50003870441

20.09.2019
14.06.2019
23.03.2017

131,23
1002,1
87,46

17.09.2018

12,93

Kopā, EUR:

2079,11

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