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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2017.gada 26.aprīlī

Nr.7
(prot.Nr.6, 8.punkts)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo
un ceturto daļu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
1. Svītrot 3.7. apakšpunktu;
2. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.1. šo noteikumu 3.4., 3.41., 3.5. un 3.6.apakšpunktā noteikto nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāja (fiziskās personas) dzīvesvieta ir deklarēta
Lielvārdes novada teritorijā”;
3. aizstāt 4.4. apakšpunktā skaitli „3.19.” ar skaitli „3.20.”;
4. Papildināt 5.punktu aiz vārda „atvieglojums” ar skaitļiem un vārdu „3.4. –
3.20. punktos”;
4. papildināt 6.1.apakšpunktā aiz vārda „maksātājs” ar vārdiem „ievērojot
saistošajos noteikumos noteiktos izņēmumus”;
5. aizstāt 6.2.1.apakšpunktā skaitli „3.1.” ar skaitli „3.4.”;
6. papildināt ar 6.2.1 punktu šādā redakcijā:
„6.2.1 Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus piešķir:
1) pamatojoties uz pašvaldības datu bāzē (SOPA) pieejamo informāciju par
personas atbilstību maznodrošinātās personas statusam - ja personas
deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novads;

2) pamatojoties uz personas iesniegtu iesniegumu un maznodrošinātās
personas statusu apliecinošu dokumentu - ja personas dzīvesvieta nav
deklarēta Lielvārdes novadā”;
7. izteikt 6.3.1. un 6.3.2.apakšpunktus šādā redakcijā:
„6.3.1. Lielvārdes novada pašvaldības nodokļu administrācija (vecākā
nodokļu administratore) - attiecībā uz šo saistošo noteikumu 3.4., 3.41,
3.5. un 3.6.punktu;
6.3.2. Lielvārdes novada dome - attiecībā uz šo saistošo noteikumu 3.8. 3.20.punktu (informācija par nekustamo īpašumu – 2.pielikums).”
8. izteikt 6.4.1. un 6.4.2.apakšpunktus šādā redakcijā:
„6.4.1. līdz taksācijas gada 1.februārim – nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus piešķir visam taksācijas gadam;
6.4.2. pēc taksācijas gada 1.februāra - nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus piešķir ar nākamo kalendāro mēnesi pēc iesnieguma
iesniegšanas.”
9. Izteikt 7.1. un 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1. noteikumu 5.1.punktā minētos apstākļus pārbauda pašvaldības policija,
pārkāpuma gadījumā pārbaudes rezultātus fiksējot aktā;
7.2. noteikumu 5.2.punktā minētos apstākļus pārbauda Lielvārdes novada
būvvalde, pārkāpuma gadījumā pārbaudes rezultātus fiksējot aktā.”
10. Papildināt 8.1.apakšpunktu aiz vārda „atvieglojumu” ar skaitļiem un vārdu
„3.4. – 3.20. punktos”;
11. Svītrot 1.pielikuma sadaļā „pamatojums uz kāda tiek pieprasīts
atvieglojums” ierakstus - rindas:
„maznodrošināta persona”;
„maznodrošināta persona, kuras apgādībā ir četri un vairāk nepilngadīgi bērni”;
„maznodrošinātām personām, kurām ir bērni invalīdi”;
„nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”.
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