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Nr.27

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un
nokavējuma naudas dzēšanu SIA “DIVEX”
Talsu novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”
20.panta 3.punktu, veic Talsu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka
nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem; savukārt, 25.panta trešā
daļa nosaka, ka pašvaldības budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības.
SIA “DIVEX”, reģistrācijas Nr. 40003831527, juridiskā adrese: Citadeles iela 7/4332, Rīga, uz 2019.gada 31.janvāri ir parādā Talsu novada pašvaldībai nekustamā īpašuma
nodokli (kopā ar nokavējuma naudu) 883,96 EUR (astoņi simti astoņdesmit trīs euro un 96
centi).
Saskaņā ar laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēto oficiālo paziņojumu, konstatēts,
ka SIA “DIVEX”, reģistrācijas Nr. 40003831527, 2018.gada 16.novembrī izslēgts no
komercreģistra (oficiālās publikācijas Nr. 2018/230.KRL18).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”
20.panta 3.daļu, 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, Talsu novada pašvaldības
2018.gada 20.jūlija noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas kārtība Talsu
novadā” (Talsu novada pašvaldības 2018.gada 20.jūlija rīkojuma Nr. 4-1/220 pielikums)
7.1.2.apakšpunktu, ņemot vērā Talsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2019. lēmumu,
Talsu novada dome nolemj:
1. Dzēst likvidētajai SIA “DIVEX”, reģistrācijas Nr. 40003831527, nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu 636,24 EUR par ēkām un zemi Jaunā ielā 9, Talsos, kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai nodrošināt informācijas par parāda
dzēšanu publicēšanu Talsu novada pašvaldības mājaslapā.
Domes priekšsēdētājs

D.Karols

Jansone 63232119
evita.jansone@talsi.lv
Lēmumu nosūtīt:
1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
2) Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļu daļai;
3) Juridiskajai nodaļai;
4) Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai.

