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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2018. gada 19.decembrī                                                                          Nr. 11/2018 

                                                                                                           (protokols Nr. 17-27.§.) 

 

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem”  

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par nekustamā īpašuma 

 nodokli” 5. panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem” šādus grozījumu: 

1.1.izteikt noteikumu 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.6. Nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz 

taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00, kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādi, saistošo 

noteikumu 2.5. apakšpunktā minētie atvieglojumi tiek piemēroti ar taksācijas gada 1. 

janvāri.”; 

1.2.svītrot noteikumu 2.7.apakšpunktu.  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.  

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr. 11/2018 

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Projekts nepieciešams, jo saskaņā ar Inčukalna novada domes 

2018.gada 15.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018 

„Par grozījumu 2017.gada 19.jūlija Inčukalna novada domes 

saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā”, no saistošajiem 

noteikumiem tika svītrots 4.punkts, kas ietekmē piešķiramās 

nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi vairs neparedz nekustamā īpašuma nodokļa 

pārrēķinu un atlaides piemērošanu ar nākamo mēnesi, kad 

fiziskā persona deklarēja savu dzīvesvietu attiecīgajā objektā 

taksācijas gada laikā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo ir izmaiņas nodokļa iekasēšanas 

kritērijos. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts būtiski neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvās procedūras notiek saskaņā ar likumu „Par 

nekustamā īpašuma nodokli”. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādes procesā netika veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Nalivaiko 
 


