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„PAR NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA NODOKLIM KOKNESES NOVADĀ ” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Nodokļa atbalsta 

 pasākuma likums” 4. panta otro daļu 

 un likuma „Par pašvaldībām” 

46. pantu   

. 

 

   

1.  Piemērot nodokļu atbalsta pasākumu  nekustamā īpašuma nodoklim  un ar to 

saistītajiem maksājumiem par Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošajiem  

nekustamajiem īpašumiem. 

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to 

saistītajiem maksājumiem administrē Kokneses novada domes amatpersona – nodokļu 

inspektore. 

        3. Lēmumu, par nodokļu maksātāja piedalīšanos vai atteikumu piedalīties nodokļa atbalsta 

pasākumos, pamatojoties uz Kokneses novada domes nodokļu inspektores sniegto informāciju, 

pieņem Kokneses novada dome.  

 4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

  

 
Sagatavoja Āriņa 
Saskaņots L.Kronentāle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kokneses novada domes 26.09.2012. Saistošie noteikumi Nr.12 „Par nodokļa 
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Kokneses novadā ”  

paskaidrojuma raksts. 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1.Noteikumu pieņemšanas nepieciešamība 
saistīta ar 26.07.2012. likuma „Nodokļa 
atbalsta pasākuma likums” 4. panta otro daļu  
1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir 
noteikt :  
-nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas 
datumu – 2012.gada 1.oktobri.;  
-  nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas 
kārtību, tai skaitā veidlapas paraugu 
informācijas pieprasījumam par nodokļu 
atbalsta pasākuma maksājumu un 
iesniegumam par piedalīšanos nodokļu 
atbalsta pasākumā, kā arī šā iesnieguma 
iesniegšanas un izskatīšanas kārtību;  
- nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros 
veicamo nodokļu un ar tiem saistīto 
maksājumu ieskaitīšanas kārtību. 
 

2. Īss projekta satura izklāsts 
 

Noteikumi nosaka: 
- ka nodokļa atbalsta pasākums tiek 
piemērots nekustām īpašuma nodoklim un ar 
to saistītajiem maksājumiem par Kokneses 
novada administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustāmajiem īpašumiem. 

3. Pašreizējā situācija un    problēmas  Uz 2012.gada 1.janvāri nodokļu maksātāju 
nodokļu parādu kopējā summa bija 19996.- Ls, 
no kā 3779.- latu jeb 18% veidoja nokavējuma 
nauda.  

Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes 
ietekmē nodokļu maksātāju ekonomiskais 
stāvoklis krasi pasliktinājās un nodokļu 
maksātājiem rodas grūtības veikt kārtējos 
nodokļu maksājumus, ir nepieciešams meklēt 
risinājumus, kas dotu iespēju nodokļu 
maksātājiem noteiktā periodā segt savas 
nodokļu saistības (samaksāt nodokļu parādu) 
un attiecīgi turpināt uzņēmējdarbību. Šobrīd 
nodokļu administrācijai ir iespējas noteikt 
nodokļu parāda nomaksas termiņu likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā 
noteiktajā kārtībā. Ilgākais iespējamais 
nodokļa parāda samaksas termiņš ir 



astoņpadsmit mēneši. Ne vienmēr tas ir 
pietiekams laiks, lai nodokļu maksātājs spētu 
izdarīt izmaiņas savā uzņēmējdarbībā, lai 
pielāgotos jaunajiem apstākļiem un segtu 
uzkrāto nodokļu parādu. Lai risinātu šo 
problēmu, ir nepieciešams noteikt tiesības 
nodokļu administrācijai noteikt garāku laika 
periodu, ņemot vērā nodokļu parāda apjomu. 

Ja netiks risinātas iepriekš minētās 
problēmas, tad: 

1) palielināsies nodokļu maksātāju 
maksātnespējas procesu skaits, kas lielākā 
gadījumā var beigties ar uzņēmējdarbības 
izbeigšanu, attiecīgi ietekmējot gan ekonomisko, 
gan sociālo stāvokli valstī, 

2) samazinās valsts iespējas atgūt 
nenomaksātos nodokļu parādus. 
Eiropas Komisija 2012.gada 11.jūlijā pieņēma 
lēmumu Nr. C(2012)4629 lietā par Valsts 
atbalstu Nr. SA.33183 (2012/N), ka nodokļu 
atbalsta pasākums var tikt īstenots kā 
vispārējs pasākums, kam nav jāpiemēro valsts 
atbalsta kontroles normas. 

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

Nodokļu atbalsta pasākums ir izstrādāts, lai 
vienlaicīgi palielinātu valsts budžeta 
ieņēmumus un arī atbalstītu nodokļu 
maksātāju pielāgošanos krīzes radītajiem 
izaicinājumiem. 
 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Informāciju par saistošo noteikumu 
piemērošanu var saņemt Kokneses novada 
domes administrācijā vai pie nodokļu 
inspektores.  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrāde procesā 
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

7. Cita informācija Nav 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


