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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI
Nr. 9

2013. gada 28.martā
Valkā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013. gada 28.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 6. §)

Par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņai bezstrīda kārtībā
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka termiņu, kādā pašvaldība piedzen laikā nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā.
2. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka par Ls 500,00, un nodokļa maksājumi ir kavēti vairāk
par četriem termiņiem, nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama septiņu gadu
laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Ja nodokļa maksātāja parāda summa pārsniedz Ls 500,00, un nodokļa maksājumi ir kavēti vairāk par
četriem termiņiem, nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama triju gadu laikā no
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
4. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu veic Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļa administrators.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Kārlis Albergs

Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu Nr.9
„Par termiņu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņai bezstrīda kārtībā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka:
Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma
naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā
atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un „Administratīvā
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas
nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka termiņu, kādā pašvaldība piedzen laikā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli, soda naudu vai nokavējuma
naudu bezstrīda kārtībā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds ar nokavējuma naudu uz
01.03.2013. ir Ls 64883.

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

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, saskaņā ar likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina Valkas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļa administrators.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.
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