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Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos
Nr.314 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos
Nr.314 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā” (Latvijas
Vēstnesis, 2018, Nr.314) grozījumu un papildināt noteikumus ar III.1 nodaļu šādā redakcijā:
III.1 Īpašā kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par 2020.gadu
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām saistībā ar ārkārtējo situāciju
24.1 Nodokļa maksātājam par ēku ar būves nosaukumu „Tirdzniecības centrs”, ar nosacījumu, ka
ēka iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību
vismaz 10 000 m2 vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības
dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji – 50 procentu apmērā.
2
24. Nodokļa maksātājam, kurš savu saimniecisko darbību veic Pašvaldības telpās, kurās tiek
nodrošināti sabiedriskās ēdināšanas vai sporta nodarbību pakalpojumi, par ēku un zemi – 70
procentu apmērā.
24.3 Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir viesnīcas ēka, par viesnīcas ēku (ēkas galvenais
lietošanas veids ar kodu 1211) – 90 procentu apmērā.
4
24. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēka, kā arī, kura īpašumā vai
lietojumā ir ēka - vasaras terase vai vasaras kafejnīca, par ēku (ēkas galvenais lietošanas
veids ar kodu 1211) – 70 procentu apmērā.
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24. Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kura īpašumā esošās ēkas tiek izmantotas
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – 70 procentu apmērā.
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24. Nodokļa maksātājam par ēku plašizklaides pasākumiem (ēkas galvenais lietošanas veids ar
kodu 1261), izņemot spēļu zāles – 50 procentu apmērā.
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24. Noteikumu 15.punktā minētajiem nodokļa maksātājiem atvieglojums tiek piešķirts:
24.71. nepiemērojot 15.2. un 15.3. apakšpunkta nosacījumus;
24.72. ja nodokļa maksātājam ir aktuāls tiesiskās aizsardzības process un tā ieņēmumi no
saimnieciskās darbības 2020.gada marta, aprīļa un maija mēnešos salīdzinot ar
2019.gada attiecīgo laika posmu ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem.
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24. Noteikumu 24.1 – 24.7 punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu
iesniegumu līdz taksācijas gada 30.septembrim. Jauns nodokļa maksātāja iesniegums nav

nepieciešams, ja nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums šajā taksācijas gadā jau
piešķirts. Šajā gadījumā nodokļa pārrēķins saistībā ar palielināto atvieglojuma procentu tiks
veikts automātiski.
24.9 Šajā nodaļā minēto atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma izskatīšanas
brīdī ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas ir lielāki par 1000 euro.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

