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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.357
Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos
Nr.314 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”
Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
pašvaldībai ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to
apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu
maksāšanas;
2. Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo
daļu pašvaldības var izdot saistošu noteikumus, kuros paredzēti
atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām;
3. Lai atbalstītu ražošanas uzņēmumus saņemt nekustamā
īpašuma atvieglojumu par ražošanas ēkām, svītrots saistošo
noteikumu nosacījums par saimnieciskās darbības ieņēmumu
samazinājumu 2020.gadā attiecībā pret 2019.gadu;
4. Lai atbalstītu nodokļu maksātājus saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu, kas ceļ, atjauno ēkas vai veic būves
pārbūvi, nepieciešams precizēt noteikumus – pagarināt
iesnieguma iesniegšanas laiku atbilstoši reālajai situācijai.

5. Īss projekta satura izklāsts

1. Svītrots saistošo noteikumu 24.7 2.apakšpunkts;
2. Saistošo noteikumu 32.3.apakšpunktā minētais iesniegumu
iesniegšanas laiks pagarināts no viena gada uz diviem gadiem
pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā;
3. Saistošo noteikumu 32.4.apakšpunktā minētais iesniegumu
iesniegšanas laiks pagarināts no viena gada pēc būvatļaujas
saņemšanas uz termiņu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

6. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas,
paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata
vietas.
Paredzētajiem grozījumiem nebūs ietekmes uz pašvaldības budžetu.

7. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Plānotie grozījumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

8. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Noteikumu
izpildes kontroli nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes
“Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienība
“Finanšu dienests”.

9. Informācija par konsultācijām Noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar nodokļu
ar privātpersonām
maksātājiem.
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