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sēdes protokols Nr. 8, 4.2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.106
Apē
Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Apes novada dome konstatējusi, ka V.ŠNEIDERE, personas kods xxxxxx-xxxxx, mirusi
xx.xx.xxxx, viņas mantinieki ir zaudējuši nomas pirmtiesības uz īpašumu „Krampji-3”, kadastra Nr3684 005 0070 ar 2013.gada 1.janvāri, kas pamatots ar Apes novada domes Zemes komisijas lēmumu
ZK-63 no 14.05.2015. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi
dzēšami fiziskai personai, nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.
Apes novada nodokļu administratore Apes novadam piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros rosina pieņemt attiecīgu lēmumu. Saskaņā ar
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos
nekustāmā īpašuma parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība, papildus iepriekš minētajam likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, arī, ka VID un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. Ņemot vērā 18.06.2015.
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.8, 4.2..p.),
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:
Persona
Personas kods
Nekustāmais
Pamatparāds
Nokavējuma
Nomnieks
īpašums
euro
Nauda
V.ŠNEIDERE

xxxxxx-xxxxx
Mirusixx.xx.xxxx

Krampji-3
Kad Nr.
36840050070

EUR181,73
(2002. -2012)

EUR117,50

Kopā

EUR299,23

Publicēt Apes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nokavējuma naudas parādu
dzēšanu
Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201 vai attiecīgā tiesu namā pēc pieteicēja adreses mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
1.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Personas dati aizsargāti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas
ceturto punktu un 8.pantu

