Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana
Pakalpojuma standarts
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Pakalpojuma nosaukums,
atbilstoši pakalpojumu
sarakstam
Pakalpojuma turētāja
nosaukums
Pakalpojuma
funkcija/uzdevums
Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana

Ilūkstes novada pašvaldība
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
Ilūkstes novada pašvaldība līdz 15.februārim paziņo
maksātājam vai tā pilnvarotai personai nekustamā
īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam,
nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās
adreses.
Pašvaldības nodokļu administratoram ir pienākums
pēc nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma
pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa
summas pareizību. Ja, pārskatot nodokļa (arī
nokavējuma naudas) aprēķinu, tajā konstatēta kļūda,
pašvaldības nodokļu administrators izsniedz nodokļa
maksātājam precizētu nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu. Nodokļa maksātāja
pieprasījuma noraidīšanas gadījumā sniedzams
motivēts rakstveida atteikums.
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Pakalpojuma saņēmējs
(fiziska/juridiska
persona)
Pakalpojuma saņēmēja
apraksts (ja definēti
specifiski kritēriji)
Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu (valsts,
pašvaldību līmeņa,
iekšējie)

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma rezultāts ir maksāšanas paziņojums
Fiziska vai juridiska persona

-

-Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”;
-Likums „Par nodokļiem un nodevām”;
-Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1625
„Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu
nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām”;
-Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.495
„Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu
piemērošanas kārtība”.
Iesniegums
(gadījumos, ja nav saņēmis maksāšanas paziņojumu,

vai nepiekrīt aprēķinātajam nodoklim un tāpēc lūdz
veikt pārrēķinu, vai arī informē par adreses maiņu)
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Pakalpojuma
pieprasīšanai
nepieciešamās veidlapas
(pievieno paraugu)
Pakalpojuma sniegšanas
valoda
Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
Maksas/ bezmaksas
pakalpojums
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Administratīvais process
Pārsūdzības iespējas
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Atgādinājums
Brīdinājums
Pakalpojuma
autentifikācijas līmenis
Dzīves situācija
Pakalpojuma
pieprasīšanas veidi
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Ja klātienē, tad visas
pakalpojuma
pieprasīšanas vietas, to
adrese un darba laiks

Latviešu
22
Bezmaksas

Administratīvais akts ir maksāšanas paziņojums
Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa
summas pārskatīšanas rezultātam, viņš to var
apstrīdēt
Ilūkstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas
Nodokļu administrēšana
Klātiene
Pasts
E-pasts
Ilūkste novada pašvaldības pakalpojumu centros
Ilūkstē, Brīvības iela 13
Subatē, 1.Maija iela 1
Eglainē, Stendera iela 7
Šēderē, Alejas iela 4
Dvietē
Bebrenē „Pagastmāja”
Pilskalnē, Parka iela -3
Darba laiks:
Pirmd., Trešd., Cet. 8.00-12:00 un 12:30-16.30
Otrd. 8.00-12:00 un 12:30-17.30
Piektd. 8.00-12:00 un 12:30-15.30
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dome@ilukste.lv

Ja elektroniski, tad epasta adrese
Ja pa pastu, tad pasta
adrese

Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela-7, Ilūkste,
Ilūkstes novads LV-5447

Pakalpojuma saņemšanas
veidi

Klātiene
Pasts
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Ja klātienē, tad visas
pakalpojuma saņemšanas
vietas, to adrese un darba
laiks

E-pasts
Ilūkste novada pašvaldības pakalpojumu centros
Ilūkstē, Brīvības iela 13
Subatē, 1.Maija iela 1
Eglainē, Stendera iela 7
Šēderē, Alejas iela 4
Dvietē
Bebrenē „Pagastmāja”
Pilskalnē, Parka iela -3
Darba laiks:
Pirmd., Trešd., Cet. 8.00-12:00 un 12:30-16.30
Otrd. 8.00-12:00 un 12:30-17.30
Piektd. 8.00-12:00 un 12:30-15.30
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Ja citi veidi (telefoniski,
tiešsaiste, epakalpojums), norāda

-

