
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 29.novembrī                                                                                            Nr. 371 
                                                                                     prot. Nr.13, 6.§   

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu likvidētajai 
juridiskajai personai         

                                                                                                                                                                                                                                    
         Dome iepazinusies ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju par SIA ”PILOTS LTD”, 
konstatēja, ka SIA ”PILOTS LTD”, reģistrācijas Nr. 50003066881, juridiskā adrese Dzirnavu  iela 
104-3, Rīga, ir likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu reģistra 12.09.2017.; parāds par nekustamo 
īpašumu “Dzelzceļa stacija 4”, Eglaines pagastā, kadastra Nr. 4456 007 0318, sastāda EUR 42,30 
(par laika periodu no 01.01.2009. līdz 15.11.2012.) un ir uzskatāms par objektīvi  neatgūstamu un 
dzēšamu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās 
daļas 7.punktu, kas nosaka, ka “nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos 
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz 
Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums” un likuma ”Par nodokļiem un 
nodevām”  25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā 
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības”, kā arī ņemot vērā finanšu 
komitejas 26.11.2018. atzinumu (prot. Nr.13, 6.F§), ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs 
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), 
PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  
 

1. Dzēst likvidētā SIA ”PILOTS LTD”, reģistrācijas Nr.50003066881, juridiskā adrese:  Dzirnavu 
iela 104-3, Rīga, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 42,30 apmērā, tajā skaitā: 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi “Dzelzceļa stacija 4”, Eglaine Eglaines pagastā, 
EUR 26,45, no tiem pamatparāds EUR 13,92 (par laika periodu no 01.01.2009. līdz 15.11.2012.) un 
nokavējuma nauda EUR 12,53 (par laika periodu no 01.01.2009. līdz 15.11.2012.);  

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām “Dzelzceļa stacija 4”, Eglaine, Eglaines pagastā, 
EUR 15,85, no tiem pamatparāds EUR 8,33 (par laika periodu no 01.01.2010. līdz 15.11.2012.) un 
nokavējuma nauda EUR 7,52 (par laika periodu no 01.01.2010. līdz 15.11.2012.). 

2. Publicēt Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par nodokļu parāda dzēšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļai. 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 
 


