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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdas novada Dagdā
2013.gada 16.augustā

Nr. 13
(protokols Nr.14, 3.§)
(precizēts
2013.gada 17.oktobra sēdē
prot. Nr.18, 1.§ 1.1.p.)

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Dagdas
novada administratīvajā teritorijā, kas aprēķināts saskaņā ar likumu „Par nekustamā
īpašuma nodokli”.

2.

Nodokļa maksātajiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi Dagdas novada
pašvaldībai, nodokļa atlaide netiek piešķirta. Šis nosacījums neattiecas uz personām,
kam piešķirts trūcīgas personas statuss.

3.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, kuras deklarētas Dagdas
novada administratīvajā teritorijā un kurām aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,11 un īpašums netiek izmantots saimnieciskās
darbības veikšanai (netiek iznomāts trešajām personām).
II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU KATEGORIJAS UN
ATVIEGLOJUMU APMĒRS

4.

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
par dzīvojamo māju vai telpu grupu, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un tām
piekritīgo zemi, kas nav lielāka par 5 ha, piešķir sekojošām nodokļa maksātāju
kategorijām šādos apmēros:

4.1. Nestrādājošām personām ar 1.un 2.grupas invaliditāti – 50%;
4.2. Personai, kurai ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, 1.vai 2. grupas
invalīdu, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no
vecākiem vai vecvecākiem – 50%;
4.3. 1. un 2.grupas invalīdiem, kuriem nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav personu, ar
kurām ir kopīga deklarēta dzīvesvieta – 90%;
4.4. Vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto pirmās
šķiras likumisko mantinieku un nav noslēgts uztura līgums, un pensijas apmērs
nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas lielumu – 50%;
4.5. Personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs
vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns mācās, un ja personai vai tās
laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem
bērniem – 50%;.
4.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem – 50%.
III. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTI ATVIEGLOJUMI
5.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta
iesnieguma (Pielikums) pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad
personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā
gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam. Persona
iesniegumā pašvaldībai pamato atvieglojuma piemērošanu un norāda īpašumu, par kuru
tas tiek pieprasīts, kā arī apliecina, ka tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā
(negūst ienākumus no šī īpašuma). Iesnieguma paraugs pielikumā.

6.

Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu
pieņem Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administrators
pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības vienotās informācijas sistēmas datiem un
nodokļu maksātāju iesniegtajiem dokumentiem, kas pamato atvieglojumu piemērošanu.

7.

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratora lēmumu var
apstrīdēt Dagdas novada domē, iesniedzot iesniegumu domes priekšsēdētājam.

8.

Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

9.

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 16.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.13
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Dagdas novadā”

Dagdas novada pašvaldībai
IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 20____. gadā
Dagdas novadā
Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds _________________________________________, personas kods _____________________,
Deklarētās dzīvesvietas adrese ______________________________________________________________.
Ziņas par nekustamo īpašumu, valdījumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustamā īpašuma adrese _________________________________________________________________,
Kadastra numurs _____________________________________________, platība _____________________,
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ________________________________________________________,
Taksācijas gada aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa _________________________________,
Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus/informāciju:
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts,
nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās ziņas
ir patiesas.
____________________________________
(paraksts)

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu
bāzēs, iestādēs un institūcijās
____________________________________
(paraksts)

Datums ____________________________________.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.13
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagdas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Projekta satura izklāsts

3. Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
4. Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi

Norādāmā informācija
1.1. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” ir nepieciešams izdot saistošos
noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
Saistošo noteikumu mērķis - ņemot vērā ekonomisko
situāciju valstī sniegt atbalstu novada sociāli mazāk
aizsargātajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām. Saistošajos noteikumos ir vienkāršota
atvieglojumu pieejamība, paredzot iespējami vienkāršu
procedūru nodokļu maksātājiem, pamatojoties uz
pašvaldībai pieejamajiem informācijas sistēmu datiem.
2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par
nekustama īpašuma nodokli” 5.panta trešā daļu un likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā
pašvaldība
piešķir
nekustama
īpašuma
nodokļa
atvieglojumus noteiktām nodokļa maksātāju kategorijām
Dagdas novadā.
2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks identificētas
administratīvās procedūras un nosacījumi, kurus ievērojot,
attiecīgās nodokļu maksātāju grupas iegūs nodokļu
atvieglojumus.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā iespējama
pašvaldības budžeta samazināšanās, taču prognozējamā
finansiālā ietekme ir neliela.
Nav attiecināms

5. Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Jāiesniedz iesniegums Dagdas novada pašvaldības
administrācijā, pievienojot saistošajos noteikumos norādītos
dokumentus.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

