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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Beverīnas novada Brenguļu pagastā
2016.gada 31.augustā

Nr.7/2016
APSTIPRINĀTI
ar Beverīnas novada pašvaldības domes
2016.gada 31.augusta sēdes lēmumu,
protokols Nr.12, 5.§
Grozījumi
ar Beverīnas novada pašvaldības
domes 2017.gada 30.marta
lēmumu Nr.29, protokols Nr.3, 5.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada
pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Beverīnas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamiem īpašumiem – zemi un ēkām.
1.2. Beverīnas novada pašvaldība nodokļu atvieglojumus piešķir fiziskām personām, kuras ir
deklarētas Beverīnas novadā vismaz 6 mēnešus pirms taksācijas gada sākuma, Beverīnas
novada administratīvajā teritorijā reģistrētām juridiskām personām, kuras savu darbību sākušas
iepriekšējā taksācijas gadā un kurām īpašumā ir ražošanas ēkas (ēku galvenais lietošanas veids
– kods 1510) un uzsākušas produkcijas ražošanu.
/Grozīts ar 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017/.
II.
Nodokļa maksātāju kategorijas, kuras var saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un atvieglojumu apmērs
2.1. Personas ar 1. un 2. invaliditātes grupu, kurām nekustamais īpašums ir vienīgā dzīves
vieta un vienīgais īpašums - par individuālo dzīvojamo māju un tai piesaistīto zemi vai dzīvokli
un tam piesaistīto zemes domājamo daļu - 50% apmērā no nodokļa summas.
2.2. Personām, kurām ģimenē aug bērns ar invaliditāti, par nekustamo īpašumu, kas ir vienīgā
dzīves vieta - par individuālo dzīvojamo māju un tai piesaistīto zemi vai dzīvokli un tam
piesaistīto zemes domājamo daļu - 50% apmērā no nodokļa summas.

2.3.Beverīnas novada administratīvajā teritorijā reģistrētām juridiskām personām, kuras savu
darbību sākušas iepriekšējā taksācijas gadā un kurām īpašumā ir ražošanas ēkas (ēku galvenais
lietošanas veids – kods 1510) un uzsākušas produkcijas ražošanu, par ēkām – 90% apmērā no
nodokļa summas. Nodokļa atvieglojumus piemēro trīs gadus pēc kārtas.
/Papildināts ar 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017/.

III.

Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

3.1. Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, personas vai to pilnvarotās personas iesniedz
pašvaldībā šo noteikumu pielikumā pievienotu aizpildītu iesniegumu. Juridiskām personām,
kurām saskaņā ar šo noteikumu 2.3.punktu ir tiesības uz NĪN atvieglojumiem, jāiesniedz
pašvaldībā iesniegums.
/Grozīts ar 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017/.
3.2. Nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti, sākot ar 2017.gadu, un tie tiek pārskatīti katru
taksācijas gadu līdz 15.janvārim, iesniedzot atkārtotu iesniegumu.
3.3. Atvieglojumu piemēro, izvērtējot personas iesniegumu un Beverīnas novada pašvaldības
rīcībā esošo informācijas sistēmu datus un valsts informācijas sistēmas reģistru datus par
personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.
3.4. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Beverīnas
novada pašvaldības nodokļu administratori.
3.5. Personām, kuras iesniegumus iesniegušas pēc taksācijas gada 15.janvāra, nodokļu
atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi.
Domes priekšsēdētājs

M.Zvirbulis
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Pielikums
Beverīnas novada pašvaldības domes
2016.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7/2016
Beverīnas novada pašvaldībai

___________________________
(Vārds, Uzvārds)
___________________________
(personas kods)
___________________________
___________________________
(adrese, tālruņa Nr. )

iesniegums
Lūdzu piešķirt man nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo
īpašumu ________________ pagastā ______________________, kadastra Nr. ______________.

Esmu:

1.grupas invalīds;
2.grupas invalīds;

Manā ģimenē ir bērns invalīds _________________________ (vārds, uzvārds)

Apliecinu, ka esmu deklarēts nekustamā īpašumā ______________ pagastā ______________
vismaz 6 mēnešus pirms taksācijas gada sākuma un šī ir mana faktiskā dzīvesvieta un vienīgais
īpašums.

______________

_________________

(datums)

(paraksts)
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