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Rīgas rajona Ropažu novadā

Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4
Apstiprināti ar Ropažu novada domes
2008.gada 30.janvāra sēdes
lēmumu Prot. Nr.1,& ____
PAR ATVIEGLOJUMIEM NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo un ceturto daļu
1.

Vispārējie noteikumi

1.1. Atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kas aprēķināts, saskaņā ar LR
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem par nekustamo īpašumu (tā daļu), kas atrodas Ropažu novadā, Rīgas rajonā,
ja īpašums atrodas šīs personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā vairāk kā trīs gadus un
nodokļu maksātājam 1.1.1. nav nodokļa maksājumu parādu par iepriekšējiem periodiem;
1.1.2. dzīvesvieta deklarēta Ropažu novadā, Rīgas rajons;
1.1.3. Ropažu novada domē iesniegts motivēts iesniegums par atvieglojumu
piešķiršanu līdz taksācijas gada 31.martam.
Iesniegumam jāpievieno arī atvieglojumu piemērošanas pamatu apliecinoši dokumenti –
pensionāra, invalīda apliecības kopija, sociālā dienesta izziņa par trūcīgas,
maznodrošinātas ģimenes statusu, dzīvesvietas izziņa.
1.2. Nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti ar nākošo taksācijas maksājuma ceturksni.
1.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu,
saskaņā ar šiem noteikumiem pieņem Ropažu novada dome.
1.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami fiziskām personām tikai par
nekustamajiem īpašumiem, kuri netiek izmantoti uzņēmējdarbībai vai iznomāšanai citām
personām.
1.5. Šie noteikumi neattiecas uz represētajām personām.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs
2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas2.1.1. Vientuļiem, nestrādājošiem I grupas un II grupas invalīdiem par individuālo dzīvojamo
māju apbūves zemi (0601).

2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas2.2.1.Vientuļiem, nestrādājošiem I grupas invalīdiem par zemi, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101);
2.2.2.Personai, kurai piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss, par individuālo dzīvojamo
māju apbūves zemi (0601);
2.2.3.Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, par
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0601).
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