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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas dzēšanu parādiem līdz 15 euro
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, kas
cita starpā nosaka, ka budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda
naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju
gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, 25.panta trešo daļu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības budžetā
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, 26.panta
6.1daļu, kas citkārt nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu neuzsāk, ja piedzenamā
kopsumma nav lielāka par 15 euro un faktu, ka atgūšanas process nav lietderīgs un ekonomiski
pamatots un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 21.05.2020. atzinumu,
Valmieras pilsētas pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša,
A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons,
I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus un nokavējuma naudas par kopējo parāda
summu 87,68 euro (astoņdesmit septiņi euro un 68 centi) apmērā, kas sastāv no
pamatsummas 57,82 euro un nokavējuma naudas 29,86 euro saskaņā ar pievienoto
pielikumu. Gadījumos, kad šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši 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. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes „Valmieras pilsētas
pašvaldības administrācija” struktūrvienības „Finanšu dienests” finanšu direktorei;
3. publicēt Valmieras pilsētas pašvaldības interneta vietnē informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu;
4. lēmums stājas spēkā 2020.gada 28.maijā.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts, kuru parāda summa nav lielāka
par 15 euro, bijušie īpašnieki, ar samaksas termiņu līdz 31.03.2017. uz 1 lapas.
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