Informācija par parādu dzēšanu
1. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības un likuma 25. panta
ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punktu, kas
nosaka, ka nodokļa parādu dzēš, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir
izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem, Tukuma novada Dome 2019. gada 28. februārī (prot.nr.
3,27.#.) ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas
sekojošiem nodokļu maksātājiem:
Nr.p.
k.

Nosaukums

Vienotais
reģistrācijas
numurs

Izslēgšanas/
likvidācijas
datums

1.

SIA “KLIA”

40002084229

06.06.2018.

2.

SIA “Z.U.M.S.”

50003653721

03.01.2019.

3.

SIA ”Tukuma
keramika”

49203000115

16.06.2017.

4.

SIA “SĒFL”

50103137381

11.07.2017.

5.

SIA
“EUROPOLYMER”

40003968111

14.01.2019.

Publikācijas
numurs/lēmuma numurs
KMR
00114898060661
KMR
00119698516240
KMR
00106155423832
KMR
00106651553456
KMR
00119973127873

Publikācijas
datums
11.06.2018
08.01.2019.
21.06.2017.
17.07.2017.
17.01.2019.

2.Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības un likuma 25. panta
ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ja parādnieks veicis
fiziskās personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās
minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas un trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumu par parādnieka
atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā,
pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru, Tukuma novada Dome ir dzēsusi nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu nodokļu maksātājam
- Arvim Lobodinskim 25.07.2019. “Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu”
(prot.Nr. 11,29.#).
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