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Apstiprināti:
ar Alsungas novada domes
20.10.2016. sēdes protokollēmumu Nr.12#4
Saistošie noteikumi 4/2016
“Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu 2017.gadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 1.panta 2. panta 81 daļu,
3.panta 1.4 un 1.6 daļu,5. panta 1daļu, 11 daļu , 3 daļu un 4 daļu,
9.panta otro daļu , pārejas noteikumu 58., 59 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada administratīvajā teritorijā:
1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas);
1.2. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves;
1.3. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām),
kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs
mājas atrodas;
1.4. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums;
1.5. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
1.6.Atvieglojumu piešķiršanas kārtību Alsungas novada teritorijā
2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu
nosacījumiem veic Alsungas novada dome.
3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 2017 gadā neapliek.
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi
pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Pamats par 3% nodokļa likmes piemērošanu ir pašvaldības
Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.
5. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,
nosūtīt nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā
kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts
spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic,
sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 4.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanos
spēkā.

7. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai
personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai
dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).
Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar
pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais
nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā
lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).
8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā,
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
9. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
10. Atvieglojumus taksācijas gadam nosaka nodokļa, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
3.panta prasībām, maksātājiem:
10.1. 70% apmērā personām, kurām ar Alsungas novada domes’’ SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais
dienests) lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas( ģimenes) statusu.
11. Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.1.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst
maznodrošinātas personas( ģimenes) statusam, balstoties uz Sociālā dienesta datiem par personas atbilstību šo saistošo
noteikumu nosacījumiem.
12. Ja personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.1.apakšpunktu ir piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi, ar Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātās personas(ģimenes) statuss, Nodokļu
administrācija anulē piešķirtos nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātās personas vai ģimenes
statusa anulēšanas.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Priekšsēdētājs A. Sokolovskis

