Talsu novada pašvaldība
Kareivju ielā 7, Talsos LV-3201, t. 63232110, fax. 63232130

MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI 2016. GADAM, Nr.12-13/16-15130
Maksātājs SIA "LatRosTrans"
Reģistrācijas Nr. 40003190740
Pers. konta nr. Par ēkām
SIA "LATROSTRANS"
"LRDS ILŪKSTE"
ŠĒDERES PAG., ILŪKSTES NOV., LV-5474

Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk likums) 2. panta 1. un 2. daļu Jums jāmaksā nekustamā īpašuma
nodoklis.
Nekustamā īpašuma nodoklis aprēķināts saskaņā ar likuma 3.panta 1.daļu. Likuma 3. panta 3.' daļā noteikts minimālais nodokļa maksājums
katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā EUR 7. Pamatojoties uz likuma 2.panta 1.un 2.daļu, 3.panta 1., 2.un 3.daļu, 6.panta 1.un
3.daļu, kā arī ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 62.panta 2.daļas 3.punktu un 65.panta 1.daļu Jums ir aprēķināts nekustamā
īpašuma nodoklis.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un nodokļa aprēķins par 2016.gadu
Konta Nr./ Adrese
Nosaukums

Aprēķina
periods
(mēneši)

Platība
būve(kv.m)

102307 - Naftas cauruļvads Polocka-Ventspils
Bez adreses
Ēka
01-12
Bez adreses
Ēka
01-12
Bez adreses
Ēka
01-12
Bez adreses
Ēka
01-12

Kadastra
numurs/apzīm.
Vērtība (EUR)

Daļa

Aprēķinātais nodoklis (EUR)
Nodokļa likme
0,2%
0,4%
0,6%
1,5%

8842 007 0117
8842 007 0117 001
66195,00
992,93
8842 007 0117 002
7644,00
114,66
8842 007 0117 003
12739,00
191,09
8842 007 0117 004
66195,00
992,93
Nodokļa aprēķins par 2013.gadu (4401,57Ls)
Nodokļa aprēķins par 2014.gadu
Nodokļa aprēķins par 2015.gadu
Kopā aprēķināts:

Nodoklis
(EUR)

21081,10

6262,87
6263,31
6263,31
21081,10

Pamatojoties uz likuma 6. panta 3. daļu un ņemot vērā veiktos maksājumus, nodoklis maksājams šādos termiņos :
Aprēķināts(EUR) Samaksāts(EUR)Vēl jāmaksā(EUR)
31.03.2016
572,93
572,93
0,00
16.05.2016
572,90
0,00
572,90
15.08.2016
572,89
0,00
572,89
15.11.2016
572,89
0,00
572,89
Nodoklis par 2013.gadu līdz 16.05.2016
6262,88
0,00
6262,88
Nodoklis par 2014.gadu līdz 15.08.2016
6263,31
0,00
6263,31
Nodoklis par 2015.gadu līdz 15.11.2016
6263,31
0,00
6263,31
Jāmaksā
20508,18
Maksājumus var veikt Talsu novada pašvaldības, jebkuras pilsētas, pagasta pārvaldes kasē vai Talsu novada pašvaldības bankas
kontā SEB BANKA, Nr.LV49UNLA0028700130033, AS CITADELE BANKA, konta Nr LV85PARX0012750880002, SWEDBANK,
konta Nr. LV79HABA0001402059015, DNB BANKA konta Nr. LV45RIKO0002013183564, pašvaldības reģistrācijas Nr.
90009113532 un norādot maksātāja personīgā konta numuru. Saskaņā ar 20.06.2006. MK noteikumu Nr.495 "Likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli"normu piemērošanas kārtība": 42.1.punktu, ja nodokli maksā par vairākiem nekustamā īpašuma
objektiem, kas atrodas Talsu novada teritorijā, samaksātā nodokļa summa tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem objektiem
MK noteikumu Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskatīti budžetā"
noteiktajā kārtībā. 42.2punktu, ja nodokli maksā reizi gadā avansā, tas jāsamaksā līdz likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli"6.panta 3.daļā noteiktajam taksācijas gada pirmā maksājuma termiņam.
Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļa nosaka,ka administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi,kad tas paziņots adresātam. Paziņošanas
likuma 8.panta 2.daļa nosaka,ka dokuments,kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums,uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad
tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta 1. un 2.daļu, nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta
2.daļā ir noteikts, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli, nokavējuma naudu un
soda naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma"Par nodokļiem un nodevām" 26.pantam.
Atbilstoši nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam nekustamā īpašuma kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Jautājumus par
kadastrālo vērtību var iesniegt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajā nodaļā, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.

Maksāšanas paziņojuma turpinājums nr.: 1

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 10. pantu un Administratīvā procesa likuma 79. panta 1. daļu, maksāšanas paziņojumu
var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveidā iesniegumu Talsu novada domes priekšēdētājam
Kareivju ielā 7, Talsos, LV - 3201.
Maksāšanas paziņojums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
Riekstniece 63232124
08.04.2016
Informācija par NĪN un nomaksas iespeja pieejama portālā www.epakalpojumi.lv.

