LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-6337,
tālrunis / fakss 663 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
Apē
APSTIPRINĀTI:
ar Apes novada domes
28.04.2016. sēdes
lēmumu Nr.58 (prot. Nr.7, 10.p.)
Precizēti ar Apes novada domes 26.05.2016. sēdes
lēmumu Nr.82 (prot. Nr.9, 2.p.)
Spēkā ar 01.06.2016.
Saistošie noteikumi Nr. 5/2016
„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā ”
Izdoti saskaņā ar
likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 3.panta 3.daļu,
Bāriņtiesu likuma 79.panta 2.daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piemērošanas kārtību valsts nodevai par bāriņtiesas
sniegtajiem pakalpojumiem Apes novadā.
2. Apes novada bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem ir šādi valsts nodevu atvieglojumi:
2.1. par mantojuma saraksta sastādīšanu trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām –
50 % apmērā;
2.2. par mantojuma saraksta sastādīšanu nepilngadīgas personas interesēs – 100 % apmērā;
2.3. par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu Apes novada izglītības iestāžu organizētiem ārzemju
braucieniem – 50 % apmērā;
2.4. par paraksta apliecināšanu uz likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta, kas sastādīts
saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.pantu – 100 % apmērā.
3. Valsts nodevu atvieglojumu piemēro Apes novada bāriņtiesa.
4. Atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Apes novada
bāriņtiesā, kura nosūta iesniegumu izskatīšanai Apes novada domei. Domes atteikumu piemērot valsts
nodevas atvieglojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2016
„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Apes novadā ”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Apes novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, ar kuriem
tiktu samazināts valsts nodevas apmērs par bāriņtiesas sniegtajiem
pakalpojumiem

2.Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 3.panta 3.daļu, Bāriņtiesu likuma 79.panta
2.daļu. Ar saistošajiem noteikumiem tiks noteikti atvieglojumi valsts
nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Apes novadā.

3.Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Apes novada budžetā katru gadu tiek veiktas valsts nodevas iemaksas
par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā. 2013.gadā
iekasētā summa bija 1521.76 EUR, 2014.gadā 1594.99 EUR,
2015.gadā iekasētā summa bija 1726.28 EUR.
Ienākumi no
bāriņtiesas pakalpojumiem, kuriem noteikti atvieglojumi, sastāda
nebūtisku daļu no kopējiem ienākumiem. Nosakot atvieglojumu par
bāriņtiesas sniegto pakalpojumu nodevu, ietekme uz pašvaldības
pamatbudžeta ienākumiem ir nebūtiska.

4.Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbību Apes novada
administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Apes novada bāriņtiesa.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

