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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Nodokļa atbalsta
pasākuma likums” 4.panta otro daļu
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Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem
maksājumiem administrē Stopiņu novada domes Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības
nodaļa.
Lai pieteiktos vienreizējam nodokļu atbalsta pasākumam, nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs sākot ar 2012.gada 1.oktobri iesniedz Stopiņu novada domei iesniegumu par
piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā atbilstoši 28.08.2012. Ministru kabineta noteikumu
Nr.600 "Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība" noteiktajai kārtībai un iesniegumu
veidlapām.
Stopiņu novada dome nodokļa atbalsta pasākumu veic atbilstoši 26.07.2012. likuma "Nodokļu
atbalsta pasākuma likums", 28.08.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.600 "Nodokļu
atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība" un citu normatīvo tiesību aktu noteiktajai kārtībai.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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Stopiņu novada domes 2012.gada 27.septembra Saistošo noteikumu Nr. 23/12
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Stopiņu
novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1 2012.gada 23.augustā stājās spēkā 26.07.2012. likums
"Nodokļu atbalsta pasākuma likums". Likuma mērķis ir,
īstenojot vienu reizi veicamu pasākumu, atvieglot nodokļu
maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu
parāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. Pašvaldībām
likums paredz iespēju izvēlēties, vai tās vēlas šo pasākumu
izmantot savā administratīvajā teritorijā vai ne.
1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet
no:
1.2.1. 19.05.1994. likuma "Par pašvaldībām" 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome
pieņem: ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi);
1.2.2. 26.07.2012. likuma "Nodokļu atbalsta pasākuma
likums" 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka nodokļu atbalsta
pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to
saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz
Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta pasākuma
uzsākšanas datumam likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā
noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par
nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
esošajiem
nekustamajiem
īpašumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz
26.07.2012. likuma "Nodokļu atbalsta pasākuma likums"
4.panta otro daļu.
2.2. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta
pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar
to saistītajiem maksājumiem par Stopiņu novada pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
esošajiem
nekustamajiem
īpašumiem.
2.3. Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība administrēs
nodokļu atbalsta pasākumu atbilstoši 26.07.2012. likuma
"Nodokļu atbalsta pasākuma likums" un 28.08.2012.
Ministru kabineta noteikumu Nr.600 "Nodokļu atbalsta
pasākuma īstenošanas kārtība" noteiktajai kārtībai.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas rezultātā
pašvaldības budžets var papildināties nekustāmā īpašuma
nodokļa pamatparāda apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Samazināsies nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku
skaits, kā arī pasākums veicinās arī nodokļu maksātāju
maksātnespējas procesu skaita samazināšanos.
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5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

5.1. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā
īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem
administrēs Stopiņu novada domes Finanšu vadības analīzes
un grāmatvedības nodaļa. Papildus administratīvās procedūras
nebūs nepieciešamas.

6. Informācija par konsultācijām ar 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas
privātpersonām
konsultācijas ar amatpersonām.
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