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Par SIA „NH TEHNIKA” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
kavējuma naudas dzēšanu īpašumam Dravnieku ielā 8
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas
nodaļā Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites sistēmas datu bāzē konstatēts, ka
SIA „NH TEHNIKA”, reģistrācijas Nr.50003212081, juridiskā adrese
18.novembra iela 18A, Daugavpils, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds
66,63 EUR (pamatparāds 55,49 EUR un kavējuma nauda 11,14 EUR) un zemes
nomas maksas parāds 268,14 EUR (pamatparāds 178,10 EUR un kavējuma
nauda 90,04 EUR).
Lielvārdes
novada
pašvaldība
2011.gada
1.februārī
ar
SIA „NH TEHNIKA” noslēdza zemes nomas līgumu Nr.10-7.1/2-11 par 713 m2
zemes nomu īpašumā Dravnieku ielā 8, transformatora apakšstacijas
uzturēšanai.
2017.gada 28.augustā SIA “NH TEHNIKA” ir likvidēta un izslēgta no
Uzņēmumu reģistra reģistrācijas žurnāliem.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts
noteic, ka nodokļu administrācija nodokļu parādus un kavējuma naudu var dzēst,
ja nodokļu maksātājs – juridiska persona ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
datiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu,
prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājuma samazinājuma.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu un 2009.gada 15.decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Dzēst SIA „NH TEHNIKA”, reģistrācijas Nr.50003212081, par īpašumu
Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā nesamaksāto nekustamā
īpašuma nodokli 55,49 EUR un kavējuma naudu 11,14 EUR, kopā 66,63
EUR (Sešdesmit seši euro 63 centi).
2. Dzēst SIA „NH TEHNIKA” zemes nomas līguma Nr.10-7.1/2-11 darbības
laikā no 2013. līdz 2017.gadam nesamaksāto zemes nomas maksas un
kavējuma naudas parādu 268,14 EUR, (Divi simti sešdesmit astoņi euro
14 centi).
3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās
grāmatvedības nodaļai izslēgt no uzskaites SIA “NH TEHNIKA” debitoru
parādu 334,77 EUR apmērā.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas
nodaļas vadītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās
sagatavot un iesniegt Komunikāciju un tūrisma nodaļai publicēšanai
informāciju par SIA “NH TEHNIKA” nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
5. Lielvārdes novada pašvaldības Komunikāciju un tūrisma nodaļai 3 (trīs) darba
dienu laikā publicēt pašvaldības interneta vietnē www.lielvarde.lv lēmuma
1.punktā noteikto un 3.punkta kārtībā saņemto informāciju.
6. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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