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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 234 
                                                                                         prot. Nr.8, 8.§  
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas un zemes nomas parādu 
dzēšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 1.daļas 3.punktu  Ilūkstes 
novada Dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība) veic Ilūkstes novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu 
administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai, nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja 
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantas 1.daļas 5.punktā ir noteikts, ka valsts 
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas 
dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam – šī likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā 
gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šī panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību budžetos 
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 
naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība. 

Iepriekš minētās tiesību normās ir noteikts, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldības budžetā 
ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas, ir jāizpildās vienam no  
kritērijiem, proti: nodokļu parāds, attiecībā uz kuru nodokļu administrācija ir tiesīga vērst piedziņu, 
nav lielāks kā 15 euro, t.sk., ja piedzenamā nodokļu parāda nav vispār, kā arī trīs gadu laikā no 
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

Minētās tiesību normas, kas regulē nodokļu parādu dzēšanas kārtību, ir imperatīvas tiesību 
normas. Iestāde nevar ignorēt likumdevēja noteiktās imperatīvās tiesību normas, kas paredz 
konkrēta satura lēmuma pieņemšanu, ja ir iestājušies tiesību normās paredzētie priekšnoteikumi. 

Jāņem vērā arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 
2013.gada 7.novembra lēmums ( SKA-1006/2013), saskaņā ar kuru tiesa ir atzinusi, ka Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmums dzēst nodokļu pārmaksas tiešas tiesiskas sekas nerada un nav nedz 
iestādes faktiskā rīcība, nedz administratīvais akts, bet gan iestādes iekšējs lēmums, kas vērsts uz 
iestādes iekšējās organizācijas sakārtošanu. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrajā daļā ir noteikts, ka noteiktajā  laikā 
nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa 
likuma noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 4.daļu – administratīvais akts nav 
izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā 3 gadi. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, Ilūkstes novada Dome secina, ka lēmuma pielikumā katrai  
norādītajai  personai piedzenamais nodokļu parāds nepastāv  (ir iestājies nodokļu parāda piedziņas 
noilgums) vai arī piedzenamā parāda kopsumma nepārsniedz 15.00 euro. Tāpat jāsecina, ka 
konkrētajā gadījumā uz iepriekš minēto personu nodokļu parādiem nav pieņemts lēmums par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa 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. Saskaņā ar šā panta 
pirmās daļas zemāk uzskaitītiem punktiem valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu 
parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš - fiziskajai personai — nodokļu 
maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā 
arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka VID un 
attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu 
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu,  trešo daļu, 
ceturto daļu un 26.panta 6.1 daļu, ņemot vērā 23.05.2016. finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.8, 
8.§), ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, 
Pēteris Makaveckis, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis 
Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nolēma: 

1. Dzēst mirušo fizisko personu neatgūstamos, bezcerīgos nekustamā īpašuma nodokļa parādus 
kopsummā EUR 1 954,99 (Viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit četri euro 99 centi), 
(pamatparāds EUR 1 243,81 un nokavējuma nauda EUR 711,18) un zemes nomas parādus 
kopsummā EUR 59,21 (piecdesmit deviņi euro 21 cents) saskaņā ar pielikumu Nr.1 (uz 
23.05.2016.). 

2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu un zemes 
nomas parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas 
termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 
nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, 
tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu 
dzēšanu.         

Pielikumā: Mirušo personu neatgūstamie bezcerīgie NĪN parādi un zemes nomas parādi uz 
23.05.2016. uz 2 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                          Stefans Rāzna 


