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Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem
īpašumiem
Izdoti saskaņā ar Nodokļa atbalsta
pasākuma likuma 4.panta otro daļu.

1.

Saistošie noteikumi ir izdoti, lai Vecumnieku novada pašvaldība iesaistītos Latvijas valdības
nodokļa atbalsta pasākumā un nodokļu maksātājiem atvieglotu ekonomiskās krīzes rezultātā
radušos nodokļu parādu slogu un palielinātu budžeta ieņēmumus.

2.

Saistošie noteikumi ir attiecināmi uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem
maksājumiem.

3.

Nodokļa atbalsta pasākumam var pieteikties Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram ir nodokļa parāds.

4.

Saistošie noteikumi izdoti likuma „Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā
2012.gada 1.oktobrī.
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Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi ir izdoti, lai Vecumnieku novada pašvaldība
iesaistītos Latvijas valdības nodokļa atbalsta pasākumā un nodokļu
maksātājiem atvieglotu ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu
parādu slogu un palielinātu budžeta ieņēmumus. Pašvaldībai likums
paredz iespēju izvēlēties, vai tā vēlas šo pasākumu izmantot savā
administratīvajā teritorijā vai nē. Pašvaldībai līdz šī gada 1. oktobrim ir
tiesības pieņemt Domes saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim. Likumā arī
paredzēts, ka pašvaldības saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu pieņem vienkāršotā kārtībā (tāpat kā saistošos
noteikumus par pašvaldību budžetiem). Tas nozīmē, ka tie nav
jāsaskaņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bet
ministrija par tiem ir tikai jāinformē.

2. Īss projekta satura Saistošajos noteikumos ietvertais nodokļa atbalsta pasākums attiecas uz
izklāsts
nekustamā īpašuma nodokli. Nodokļa atbalsta pasākumā varēs
piedalīties nodokļu maksātāji ar parādiem, kuru samaksas termiņš bija
2011. gada 1. septembris un kas līdz šī gada 1. oktobrim nav samaksāti.
Pieteikšanās nodokļa atbalsta pasākumam ir trīs mēneši – no šī gada 1.
oktobra līdz gada beigām.
Nodokļa atbalsta pasākums ir vienu reizi veicams pasākums
nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu
maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļa atbalsta
pasākuma pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Saskaņā ar Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļas sniegto
informāciju kopējais uz pasākumu attiecināmais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds ir 70 tūkstoši latu, nokavējuma nauda – 31 tūkstotis latu.
Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas rezultātā pašvaldības budžets
var papildināties nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda apmērā.
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4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Cita informācija

Saistošajos noteikumos nav ietvertas speciālas normas, kas attiecināmas
uzņēmējdarbības videi. Paredzamais atbalsts sniedz vienlīdzīgu iespēju
visām pasākumā iesaistītajām personām.

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana,
izpildes administrēšana, apstrīdēšana un pārsūdzība.
Nav attiecināma
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