
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2015.gada 29.decembrī                                                                                        Nr. 433 
                                                                                         prot. Nr.22, 4.§  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Krokuss L” 
Dvietes pagastā 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Izskatot jautājumu par SIA ”Krokuss L” nekustamā īpašuma ”Priedes”, Dvietes pagastā,  nodokļa 

parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Krokuss L” , reģ. Nr. 45403006453,  juridiskā adrese ”Viduči”, 
Aronas pagasts, Madonas novads,  dome konstatēja:  

1) Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka SIA ”Krokuss L”, reģistrācijas Nr. 45403006453, 
juridiskā adrese ”Viduči”, Aronas pagasts, Madonas novads, likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu reģistra 
(10.08.2010. lēmums Nr.14-8-100941), un faktu, ka parādi par nekustamo īpašumu ”Priedes”, Dvietes 
pagastā ar kadastra Nr. 4454 003 0001, uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem un ir dzēšami. 

          2) Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai un ceturtajai daļai, 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma 
naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, kā arī 
attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

3) Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādus, 
kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos 
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem. 

  
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, 

trešo un ceturto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā 
finanšu komitejas 28.12.2015. atzinumu (prot. Nr. 16, 4.§) dotajā jautājumā,  novada dome nolēma: 

1. Dzēst likvidētā SIA ”Krokuss L”, reģistrācijas Nr. 45403006453, juridiskā adrese                                            
”Viduči”, Aronas pagasts, Madonas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 272,97 t.sk. 
pamatparāds EUR 141,95 un nokavējuma nauda EUR 131,02, par nekustamo īpašumu ”Priedes”, Dvietes 
pagastā. 

2. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļu administratorei veikt darbības informācijas publicēšanai Ilūkstes 
novada domes mājas lapā par šajā lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu likumā “Par 
nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai. 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 
tiesā  atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai. 
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