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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2021. gada 16. jūnijā

Nr. TND/21/9

Sēde sasaukta 2021. gada 16. jūnijā, plkst. 14:00, izmantojot videokonferenci Zoom (attēla un
skaņas pārraidi reālajā laikā) un elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā
“LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 14:01 atklāj un vada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs.
Sēdi protokolē lietvedības sekretāre Anita Belousa.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- deputāti: Liene Bēniņa, Jānis Eisaks, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš
Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns,
(nepiedalās deputāti Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Jānis Rosickis, Agnese
Ritene, Guna Roze-Tamule – citu pienākumu dēļ),
- pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere,
- iekšējā auditore Linda Henzele,
Administrācijas darbinieki:
- Administratīvās pārvaldes vadītājs Kaspars Paupe,
- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieces administratīvajos jautājumos pienākumu izpildītāja
Daina Vilmane,
- Finanšu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Laila Dzalbe,
- Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece grāmatvedības jautājumos Ruta Ozola-Ozoliņa,
- Īpašumu pārvaldes speciāliste mājokļu jautājumos Ligita Proņina,
- Īpašumu pārvaldes speciāliste mājokļu jautājumos Baiba Peizuma,
- Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja Santa Laurinoviča,
- sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels,
- lietvedības sekretāre Elīna Jaunzeme,
- lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- lietvedības sekretāre Anita Belousa,
- galvenais datorsistēmu administrators Viktors Rūsa,
- datortīklu administrators Anrijs Daile,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
UZAICINĀTS:
- Oļegs Spundiņš, SIA “LatRosTrans” pārstāvis par darba kārtības 1.jautājumu.
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Ar Domes priekšsēdētāja Normunda Reča 2021. gada 16. jūnija rīkojumu Nr.162-d “Par Tukuma
novada Domes ārkārtas sēdes sasaukšanu” izsludinātā darba kārtība:
1.
2.

Par SIA “LatRosTrans” iesniegumu par izlīgumu lietā Nr. A420251416.
Par pagaidu dzīvojamo telpu izīrēšanu dzīvojamo telpu Talsu ielā 32 un Talsu ielā 32A,
Tukumā, Tukuma novadā, īrniekiem. (Nepublicējamā daļa)
1.§
Par SIA “LatRosTrans” iesniegumu par izlīgumu lietā Nr. A420251416

ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: Sergejs Kovaļovs, Agris Zvaigzneskalns, Normunds Rečs, Jānis Eisaks, Laila Dzalbe,
Daiga Reča
Sergejs Kovaļovs bilst, ka gan Finanšu komitejā, gan tagad Domes sēdē izskanēja SIA
“LatRosTrans” uzstādījums, ka pašvaldība tik un tā tiesā zaudēs un būs jāsamaksā. Pauž viedokli,
ka būtu jāsagaida tiesas lēmums. Tā ir Valsts zemes dienesta pieļauta kļūda. Lai tiesa lemj. Ja būs
tiesas lēmums, tad valstij būs pienākums atmaksāt pietiesāto summu. Neatbalsta, ka iet uz
mierizlīgumu ar SIA “LatRosTrans”.
Agris Zvaigzneskaņs jautā, vai jau nav tiesas spriedums šajā lietā.
Normunds Rečs paskaidro, ka spriedums ir par sešām citām pašvaldībām. Likums nosaka, ka
jāatmaksā tam, kas ir saņēmis pārmaksāto nodokli. Valsts noteikti nemaksās. Var cerēt, ka valsts
atmaksās nokavējuma naudu – kompensāciju par naudas vērtības samazinājumu.
Sergejs Kovaļovs norāda, ka 2014. un 2015. gadā no pašvaldību izlīdzināšanas fonda jau pašvaldība
saņēma mazāk, tagad vēl jāatmaksā SIA “LatRosTrans”. Iznāk, ka pašvaldība maksās divreiz.
Laila Dzalbe bilst, ka 2014. un 2015. gadā nekustamā īpašuma ieņēmumu prognozē attiecīgā summa
bija paredzēta.
Daiga Reča norāda, ka šobrīd pašvaldība tur neko nevar darīt. Piebilst, ka katra diena palielina
nokavējuma naudas summu.
Sergejs Kovaļovs pauž viedokli, ka valstij pienācās atmaksāt SIA “LatRosTrans” nodokļa pārmaksu.
Daiga Reča paskaidro, ka pašvaldība ir valsts struktūrvienība - atvasinātā publiskā persona.
8 (Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - 1 (Sergejs Kovaļovs)
"atturas" - 2 (Liene Bēniņa, Ludmila Reimate)

Par lēmumu balso: "par" -

Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par SIA “LatRosTrans” iesniegumu par izlīgumu lietā
Nr. A420251416” (lēmums pievienots).

2.§
Par pagaidu dzīvojamo telpu izīrēšanu dzīvojamo telpu Talsu ielā 32 un Talsu ielā 32A,
Tukumā, Tukuma novadā, īrniekiem
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs,
Daiga Reča – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
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ATBILDES: Normunds Rečs
Normunds Rečs piebilst, ka jautājums tiek skatīts Domes ārkārtas sēdē, lai ātrāk atrisinātu
jautājumu par pagaidu dzīvojamo telpu izīrēšanu un cilvēki varētu ātrāk pārcelties un iekārtoties.
Mārtiņš Limanskis vaicā, cik vēl palikuši īrnieki, kas nav pārvietoti no šīs ēkas. Jautā, vai ēka būs
tukša.
Normunds Rečs atbild, ka šie bija pēdējie ēkas Talsu ielā 32 un Talsu 32A, Tukumā, īrnieki, kam
tiek piešķirtas pagaidu dzīvojamās telpas. Ēka būs tukša.
11 (Liene Bēniņa, Jānis Eisaks, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa,
Par lēmumu balso: "par" - Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
"atturas" - nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par pagaidu dzīvojamo telpu izīrēšanu dzīvojamo telpu Talsu
ielā 32 un Talsu ielā 32A, Tukumā, Tukuma novadā, īrniekiem" (lēmums
pievienots).

Sēde tiek slēgta plkst. 14:15.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Normunds Rečs

Protokolēja
lietvedības sekretāre

Anita Belousa

Protokols parakstīts 16.06.2021.
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LĒMUMS
Tukumā
2021. gada 16. jūnijā

prot. Nr. 9, 1.§.

Par SIA “LatRosTrans” iesniegumu
par izlīgumu lietā Nr. A420251416
Ar Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tiesneša 2016. gada 21. jūlija lēmumu
ierosināta administratīvā lieta Nr. A420252916 un pieņemts izskatīšanai SIA “LatRosTrans”,
reģ. Nr. 40003190740, juridiskā adrese “LRDS Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, pieteikums
par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu veikts nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk
– NĪN) pārrēķins inženierbūvēm (naftas un naftas produktu cauruļvads “Plocka-Ventspils”) par
2013., 2014., 2015. gadu un par pārmaksātā NĪN un nokavējuma naudas 0,025% par katru
nokavējuma dienu atmaksu. Tukuma novada Domei (turpmāk – Dome) lietā ir atbildētāja statuss.
Līdzīgi pieteikumi tiesā tika iesniegti kopumā pret 16 pašvaldībām un vairākas lietas tiesā tika
apvienotas vienā tiesvedībā. Lietā, kurā atbildētājas bija sešas pašvaldības – Auces novads, Viesītes
novads, Ventspils novads, Ventspils pilsēta, Kandavas novads un Talsu novads, tiesvedība ir
noslēgusies un Administratīvās apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā 2021. gada 4. martā. Pret
pārējām 10 pašvaldībām, tai skaitā, Tukuma novadu, tiesvedība turpinās.
Ar Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tiesneša 2016. gada 1. decembra
lēmumu tiesvedība administratīvajā lietā Nr. A420252916 apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā
galīgais nolēmums administratīvajā lietā Nr. A420206716, kurā atbildētāja statuss bija Valsts zemes
dienestam. Ar tiesas spriedumu lietā Nr. A420206716 konstatēts, ka Valsts zemes dienests nav pareizi
noteicis inženierbūvju kadastrālo vērtību, kas ietekmēja NĪN apmēru. Pašvaldības, aprēķinot NĪN,
ņem vērā Valsts zemes dienesta noteikto būves kadastrālo vērtību.
Ar Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tiesneša 2021. gada 16. marta lēmumu
tiesvedība administratīvajā lietā Nr. A420252916 atjaunota, jo 2021. gada 4. martā stājās spēkā
Administratīvās apgabaltiesas spriedums administratīvajā lietā Nr. A420206716, ar kuru SIA
“LatRosTrans” pieteikums pret Valsts zemes dienestu un sešām pašvaldībām ir apmierināts un Valsts
zemes dienestam uzlikts pienākums pārrēķināt SIA “LatRosTrans” piederošu 37 inženierbūvju –
maģistrālo naftas cauruļvadu – kadastrālo vērtību par 2012., 2013., 2014. gadu, aprēķinā piemērojot
samazinošo būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu 0,1. Ar tiesas spriedumu Auces novada,
Viesītes novada, Ventspils novada, Ventspils pilsētas, Kandavas novada un Talsu novada
pašvaldībām uzlikts pienākums pārrēķināt NĪN par 2013., 2014., 2015. gadu SIA “LatRosTrans”
piederošām 37 inženierbūvēm.
Ar Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tiesneša 2021. gada 31. marta lēmumu
vienā tiesvedībā apvienotas piecas administratīvās lietas, tai skaitā lieta pret Tukuma novada
pašvaldību, un apvienotajai lietai piešķirts numurs A420251416. Apvienotajā lietā atbildētāja statuss
ir 10 pašvaldībām – Tukuma novada, Bauskas novada, Rundāles novada, Dobeles novada,
Daugavpils novada, Daugavpils pilsētas, Kuldīgas novada, Jelgavas novada Ilūkstes novada, Neretas
novada pašvaldībām. Lieta nolikta izskatīšanai rakstveida procesā 2021. gada 20. jūlijā.
Domē 2021. gada 28. aprīlī saņemts SIA “LatRosTrans” pilnvarotās pārstāves iesniegums
“Par izlīguma noslēgšanas iespēju” (reģ.Nr. 2789). Iesniegumā minēts, ka, pamatojoties uz
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu administratīvajā lietā Nr. A420206716, Valsts zemes
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dienests 2021. gada 17. martā veicis visu SIA “LatRosTrans” piederošo inženierbūvju, tai skaitā
Tukuma novadā esošo, kadastrālo vērtību pārrēķinu par 2013., 2014. un 2015. gadu. SIA
“LatRosTrans” pilnvarotā pārstāve iesniegumā norāda, ka administratīvajā lietā Nr. A420251416 tiks
taisīts analoģisks spriedums Administratīvās apgabaltiesas spriedumam administratīvajā lietā
Nr. A420206716, jo šī lieta ir izspriesta gan apgabaltiesā, gan Augstākās tiesas Senātā. SIA
“LatRosTrans” aicina Domi izvērtēt turpmākās tiesvedības lietā Nr. A420251416 lietderību un izlīgt
ar pieteicēju, atmaksājot par 2013., 2014., 2015. gadu pārmaksāto NĪN un ar likumu noteiktās
nokavējuma naudas (sākot ar 16.dienu pēc pieprasījuma saņemšanas dienas līdz pārmaksas faktiskai
atmaksai). SIA “LatRosTrans” veikusi aprēķinus un norāda, ka NĪN pārmaksa par 2013., 2014.,
2015. gadu ir EUR 68 145,73 apmērā, bet nokavējuma nauda EUR 20,44 dienā, sākot ar 16. dienu
pēc pieprasījuma saņemšanas dienas. Uz 2021. gada 26. aprīli nokavējuma naudas apmērs pēc SIA
“LAtRosTrans” aprēķiniem ir EUR 38 577,30.
Ņemot vērā, ka nepareizi aprēķinātā NĪN atmaksā ir iesaistītas 16 pašvaldības, 2021. gada
21. maijā notika 16 iesaistīto pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības saruna par rīcību saistībā
ar SIA “LatRosTrans” pieprasījumu atmaksāt pārmaksāto NĪN un nokavējuma procentus. Šajā
sarunā tika nolemts organizēt sanāksmi ar Tieslietu ministriju, Valsts zemes dienestu, Finanšu
ministriju, piedaloties atsevišķiem pašvaldību vadītājiem un LPS padomniekiem.
Papildus informācijai, viena no pašvaldībām lūdza sniegt informāciju par nokavējuma
procentu samaksas tiesiskumu. Finanšu ministrija sniedza skaidrojumu – “Saskaņā ar Administratīvās
apgabaltiesas 2021. gada 3. februāra spriedumu lietā Nr. A420206716 (stājies spēkā 2021. gada
4. martā) ir uzlikts par pienākumu Kandavas novada pašvaldībai, Talsu novada pašvaldībai, Ventspils
novada pašvaldībai, Ventspils pilsētas pašvaldībai, Viesītes novada pašvaldībai un Auces novada
pašvaldībai pārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par 2013., 2014., 2015. gadu, ņemot vērā Valsts
zemes dienesta pārrēķināto SIA “LatRosTrans” piederošo 37 inženierbūvju – maģistrālo naftas
produktu cauruļvadu – kadastrālo vērtību par 2012., 2013. un 2014. gadu. Ievērojot minēto,
pārmaksātā NĪN summa ir izveidojusies, pašvaldībām izpildot Administratīvās apgabaltiesas
2021. gada 3. februāra spriedumu lietā Nr. A420206716 un pārrēķinot nekustamā īpašuma nodokli
par 2013., 2013. un 2014. gadu.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. pants nosaka kārtību, kādā nodokļu administrācijas
atmaksā nepareizi piedzītos maksājumus un pārmaksātās nodokļu summas.
Lai arī abos šajos minētajā normā norādītajos gadījumos būtībā ir izveidojusies nodokļu
pārmaksa[1], kas atmaksājama nodokļu maksātājam, tomēr ir svarīgas juridiskas nianses, kas būtu
jāņem vērā, vērtējot jautājumu, vai nodokļu administrācijai atmaksu veikt kā nepareizi piedzīto
maksājumu vai kā pārmaksāto nodokli.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta kontekstā ar nepareizi piedzītu maksājumu
tiek saprasti tie nodokļu maksājumi, kurus nodokļu administrācija ir aprēķinājusi un nodokļu
maksātājs samaksājis budžetā, bet vēlāk atbilstoši augstākas iestādes lēmumam vai tiesas
nolēmumam, mainoties budžetā iemaksājamās summas apmēram, pilnā apmērā vai daļēji (kā starpība
starp samaksāto un maksājamo nodokļa summu) atmaksājami nodokļu maksātājam. Savukārt, ar
nodokļu pārmaksu tiek saprastas tās pārmaksātās nodokļu maksājumu summas, kas izveidojušās
nodokļu maksātāja iesniegtās nodokļu deklarācijas rezultātā un kuras tiek apstiprinātas ar iestādes
lēmumu, vai gadījumos, ja par pārmaksas pamatotību ir bijis tiesisks strīds – ar augstākas iestādes
lēmumu vai tiesas nolēmumu.
Konkrētajā gadījumā (atbilstoši apgabaltiesas spriedumā norādītajam) SIA
“LatRosTrans” nodokļu maksājumus veikusi, pamatojoties uz pašvaldību maksāšanas paziņojumiem
par nekustamā īpašuma nodokli. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta
1.1 daļu maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts.
_______________________________
Šāds secinājums izriet arī no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.panta trešās daļas, kur noteikts, ka šā
panta pirmās daļas nosacījumi, kā arī otrās daļas nosacījumi, ja nodokļu maksātājs ir pieprasījis pārmaksātās nodokļu
summas atmaksu, nav piemērojami nodokļu maksātājiem, kuriem ir nokavētie nodokļu maksājumi, nokavēto nodokļu un
ar tiem saistīto maksājumu apmērā. Līdz ar to nodokļu maksātāja pieprasījums atmaksāt pārmaksātās nodokļu summas
var tikt skatīts arī saskaņā ar šā panta pirmās daļas nosacījumiem kā nepareizi piedzītais maksājums.
[1]
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Tā kā atbilstoši Administratīvās apgabaltiesas 2021. gada 3. februāra spriedumam lietā
Nr. A420206716 nekustamā īpašuma nodoklis par 2013., 2014., 2015. gadu ir pārrēķināms (t.i.,
mainoties ar sākotnējo administratīvo aktu aprēķinātās summas apmēram), attiecīgi secināms, ka šajā
gadījumā atmaksa ir veicama kā nepareizi piedzītais maksājums, nodokļu maksātājam atmaksājot
starpību starp budžetā iemaksāto nodokli (kuru tā bija veikusi, pamatojoties uz pašvaldības sākotnēji
aprēķināto nodokļu summu) un nodokli, kas aprēķināts jau pārrēķina rezultātā.
Kā atzinis Senāts 2015. gada 7. decembra kopsēdē, likuma “Par nodokļiem un nodevām”
28. panta piemērošana ir saistīta ar tiesas sprieduma izpildi. Tāpēc personai nav atsevišķi ar
pieteikumu jāprasa likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta pirmajā daļā paredzētā
kompensācija par naudas vērtības kritumu, jo iestādes pienākums to izmaksāt ir noteikts tiesību
normā un tas rodas, ja stājies spēkā attiecīgs nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas spriedums,
kurā atzīts, ka maksājuma summa ir piedzīta nepareizi vai nepamatoti nav laikus atmaksāta pārmaksa.
Ņemot vērā, ka atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 16. pantam spriedums, kas stājies likumīgā
spēkā, ir izpildāms un šādam spriedumam ir likuma spēks, kā arī visiem tas ir obligāts un pret to
jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu, attiecīgi arī gadījumā, ja kāda no iesaistītajām pusēm nav
apmierināta ar tiesas spriedumā nolemto, tai tomēr ir pienākums pienācīgā kārtā šādu tiesas
spriedumu izpildīt. Līdz ar to Administratīvās apgabaltiesas 2021. gada 3. februāra sprieduma lietā
Nr. A420206716 nolēmumā norādītajām pašvaldībām, saskaņā ar nodokļu normatīvajiem aktiem ir
pienākums SIA “LatRosTrans” atmaksāt ne tikai pārmaksāto nodokļu summu (kas likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 28. panta kontekstā ir uzskatāms par nepareizi piedzīto maksājumu), bet arī
ar šo atmaksājamo nodokļa summu saistīto naudas palielinājumu, kas ir piesaistīts nokavējuma
naudas likmei.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta pirmo daļu nodokļu
administrācijas nepareizi piedzīto maksājumu summas atmaksā nodokļu maksātājam 15 dienu laikā
no dienas, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas nolēmums par nepareizi
piedzītu maksājumu. Atmaksājamās summas palielina par pusi no šā likuma 29. panta otrajā daļā
noteiktās nokavējuma naudas[2], sākot ar dienu, kad budžetā saņemts nepareizi piedzītais maksājums,
līdz dienai, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas nolēmums par nepareizi
piedzītu maksājumu. Ja nepareizi piedzītā maksājumu summa nav atmaksāta 15 dienu laikā no
nodokļu administrācijas lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas, to par laika periodu no
16. dienas palielina par šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu, aprēķinot to no
nepareizi piedzītās maksājumu summas. Nepareizi piedzītās maksājumu summas tiek izmaksātas no
tā budžeta līdzekļiem, kurā šīs summas ieskaitītas.
Tā kā nekustamā īpašuma nodoklis par 2013., 2014. un 2015. gadu budžetā ir saņemts
atšķirīgos datumos, tad attiecīgi saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta pirmo daļu
atmaksājamās naudas palielinājums katrā no šiem taksācijas periodā saņemtajiem nodokļu
maksājumiem aprēķināms atsevišķi.” Finanšu ministrija visām 16 pašvaldībām nosūtījusi paraugu,
pēc kura aprēķināma SIA “LatRosTrans” izmaksājamā summa – atmaksājamā NĪN daļa un
palielinājuma summa (aprēķins uz 16.06.2021. pievienots).
Latvijas Pašvaldību savienība informējusi, ka izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gatavo rīkojuma projektu par nokavējuma naudas uz
2021. gada 14. jūniju atmaksu pašvaldībām no valsts budžeta programmas “līdzekļi neapredzētiem
gadījumiem”. Pašvaldības tiek aicinātas pēc iespējas ātrāk veikt nokavējuma procentu samaksu, lai
neaudzētu nokavējuma procentus.
Iepazīstoties ar SIA “LatRosTrans” iesniegumu un tam pievienoto Administratīvās
apgabaltiesas 2021. gada 3. februāra spriedumu administratīvajā lietā Nr. A420206716, Finanšu
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas
termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti
par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. Ņemot vērā, ka
atmaksājamās summas palielinājums ir aprēķināms kā puse no minētās nokavējuma naudas, tad attiecīgi tie ir 0,025
procenti dienā.
[2]
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ministrijas skaidrojumu, Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumu, Dome secina, ka tiesvedībā ar
SIA “LAtRosTrans” tiesa, visticamāk, taisīs spriedumu par pienākumu Domei pārrēķināt NĪN par
2013., 2014., 2015. gadu par SIA “LatRosTrans” piederošām inženierbūvēm. Par 2013., 2014.,
2015. gadu saņemtā NĪN pārmaksa saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. pantu
uzskatāma par nepareizi piedzīto maksājumu. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta pirmā
daļa noteic - Nodokļu administrācijas nepareizi piedzīto maksājumu summas atmaksā nodokļu
maksātājam 15 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas
nolēmums par nepareizi piedzītu maksājumu.
Savukārt, nokavējuma procenti no nepareizi piedzītās maksājumu summas ir maksājami,
pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta pirmo daļu - Atmaksājamās summas
palielina par pusi no šā likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas, sākot ar dienu,
kad budžetā saņemts nepareizi piedzītais maksājums, līdz dienai, kad stājies spēkā nodokļu
administrācijas lēmums vai tiesas nolēmums par nepareizi piedzītu maksājumu. [..] Nepareizi
piedzītās maksājumu summas tiek izmaksātas no tā budžeta līdzekļiem, kurā šīs summas ieskaitītas.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 42. panta pirmo daļu, Tukuma novada Dome
nolemj:
1. pārskaitīt SIA “LatRosTrans”, reģ. Nr. 40003190740, nepareizi piedzīto nekustamā
īpašuma nodokli par 2013., 2014. un 2015. gadu par SIA “LatRosTrans” piederošām inženierbūvēm
– maģistrālo naftas produktu cauruļvadu – 68 145,72 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši viens simts
četrdesmit pieci euro, 72 centi) apmērā. Lai apturētu palielinājuma summas pieaugumu,
pārskaitījumu veikt 2021. gada 16. jūnijā,
2. pārskaitīt SIA “LatRosTrans”, reģ. Nr. 40003190740, palielinājuma summu ar 0,025% likmi
par vienu dienu, kas aprēķināta, sākot ar dienu, kad pašvaldības budžetā saņemts nodokļu maksājums,
līdz 2021. gada 16. jūnijam – 43 194,67 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit četri
euro, 67 centi),
3. lēmuma 1. un 2. punktā minētos maksājumus (kopējā summa – 111 340,39 EUR (viens simts
vienpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit euro, 39 centi)) segt no pašvaldības 2021. gada
pamatbudžeta līdzekļiem,
4. uzdot Administratīvās pārvaldes atbildīgajam juristam šo lēmumu un maksājuma uzdevumus
nekavējoties nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam un Latvijas Pašvaldību
savienībai.
Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

Domes priekšsēdētājs

N. Rečs
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