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APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.189
Apē
Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. KMR 00067655533733, kas publicēts
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.09.2013. Nr.175/4981/, kurā sniegta oficiāla informācija, ka
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BRANTS” reģistrācijas Nr.44103025121
izslēgta no
komercreģistra ar 03.09.2013. un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādi nodokļu
maksātājam dzēšami, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no
Uzņēmuma reģistra reģistriem. 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
2015.gada
Finanšu un tautsaimniecības komitejas lēmumu (prot.Nr.11, 29.p.),
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu:
Nosaukums
Reģ. Nr
Nekustāmā
Pamatparāds
Īpašuma
/euro/
nosaukums
44103025121 Krejotava-ēkas
226.57
SIA
„BRANTS”
Straumes-zeme
63.64
Straumes-ēkas
14.55
Vuškalni-zeme
160.47
Vuškalni-ēkas
1191.65
KOPĀ
1656.88

Nokavējuma
Nauda
/euro/
156.45

Kopā
/euro/

40.55
8.64
115.27
945.00
1265.91

104.19
23.19
275.74
2136.65
2922.79

383.02

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.
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