LATVIJAS REPUBLIKA

ILŪKSTES NOVADA DOME
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447
Tālr. 65447850, fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes
24.11.2011. lēmumu Nr. 485
(prot. Nr. 14.,10.&)

Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9/2011
PAR ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM ILŪKSTES NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk- atvieglojumi) atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām par Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu,
valdījumu - zemi un ēkām (turpmāk - objektu), izņemot nomas objektus.
2. Ilūkstes novada dome, ņemot vērā attiecīgā gada budžeta ieņēmumu izpildi, piešķir
nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa), atvieglojumus atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
3. Ja persona atbilst vairākām nodokļa maksātāju kategorijām, kurām saskaņā ar šo saistošo
noteikumu nosacījumiem tiek piešķirts atvieglojums, tad nodokļu atlaides summas netiek
summētas un piemēro augstāko no nodokļa atvieglojuma likmēm.
4. Atvieglojumus piešķir personām, kuras deklarētas Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā,
kurām aprēķinātā nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz LVL 5.00, objekts tiek
apsaimniekots, nav iznomāts citām personām un par iepriekšējiem taksācijas gadiem nav
nodokļa maksājumu vai nomas maksas parāda.
5. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas piešķirami sekojošām
nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:
5.1. 1. un 2. grupas invalīdiem – 70 % apmērā;
5.2. vientuļiem pensionāriem:
5.2.1. ja ir vecumā līdz 70 gadiem - 50% apmērā;
5.2.2. ja ir vecāki par 70 gadiem - 70% apmērā;
5.3. daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs un vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam – 70%
apmērā;
5.4. Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem – 50% apmērā.
6. Atvieglojumus var piemērot novada teritorijā jaunizveidotajām juridiskām personām, kuras ir
reģistrētas tekošā taksācijas gada laikā, izveidojušas un saglabājušas vismaz divas pilna
darba vietas taksācijas gadā– 50% apmērā.

7. Atvieglojumus var piemērot juridiskām personām un reliģiskām organizācijām, kuras iesniedz
motivētu iesniegumu un dokumentus par atvieglojuma piešķiršanu.
8. Nodokļa maksātājiem- fiziskām personām pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par nodokļa
atvieglojuma piešķiršanu un šādi dokumenti:
8.1. invalīdiem - invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
8.2. pensionāriem – pensionāra apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
8.3. daudzbērnu ģimenēm – bērnu dzimšanas apliecību kopijas (uzrādot oriģinālus);
8.4. Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem – Černobiļas avārijas seku
dalībnieka apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
9. Nodokļa maksātāja apliecinājums (iesniegumā), ka īpašums netiek izmantots saimnieciskai
darbībai, netiek iznomāts, nav nodots lietošanā citiem lietotājiem.
10. Atvieglojumi tiek piešķirti, pamatojoties uz iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.
11. Iesniegums un dokumenti iesniedzami sākot ar katra gada 1.janvāri līdz tekošā gada
1.martam pašvaldības pakalpojumu centrā vai pagasta pārvaldēs.
12. Atvieglojumu 5.1., 5.2., 5.3., un 5.4. apakšpunktos minētiem nodokļa maksātājiem piešķir
Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
13. Nodokļa maksātājiem atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 6.un 7.
punktu jāiesniedz šādi dokumenti:
13.1. Latvijas Republikas Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
13.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu un citu valsts noteikto obligāto
maksājumu parādu neesamību;
13.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodarbināto skaitu.
14. Atvieglojumu 6. un 7. punktā minētiem nodokļa maksātājiem piešķir Ilūkstes novada dome.
15. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada
Vēstis” un stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 /2011
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem Ilūkstes novadā
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums

Uz šo brīdi Ilūkstes novada pašvaldībā nav spēkā esoša ārējā
normatīvā akta,kas noteiktu atvieglojumus nekustamā īpašuma
nodokļu maksātājiem. Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams
noteikt atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību un
nosacījumus ,nosauc nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijas,kuriem piešķirams atvieglojums un tām atbilstošo atlaižu
apmērus.

3. Informācija par plānoto saistošo
Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus.
noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti
paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot
pieprasījumus, un to atbilstības atvieglojumu piešķiršanas
nosacījumiem.
4. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošos noteikumus publicē pašvaldības izdevumā “Ilūkstes Novada
Vēstis”, kā arī tie tiek izlikti redzamā vietā pašvaldības administrācijas
Pakalpojumu centra un novada teritoriālo pārvalžu ēkās.
Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties pašvaldības
Pakalpojumu centrā Ilūkstē un visās novada teritoriālajās pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Iedzīvotāji tika informēti ar pašvaldības mājas lapas starpniecību.

Domes priekšsēdētājs
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