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Finanšu ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos nr. 106 
“Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu 
kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem 
un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību”” (VSS-252) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 
24. februāra noteikumos nr. 106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu 
un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un 
to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību”” (noteikumu projekts) un to 
nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

1) ierosinām noteikuma projekta 1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“1. izteikt noteikumu 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 
2.8. 8. rindā norāda aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. 
8.1. rindā norāda aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides summu 
saskaņā ar likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 
ekonomiskajās zonās” 6. panta pirmo daļu. 8.2. rindā norāda aprēķinātās 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides summu saskaņā ar likuma “Par 
nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 
6. panta otro daļu. 8.3. rindā norāda aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides summu saskaņā ar likuma “Par nodokļu piemērošanu 
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6. panta 2.1 daļu. Atlaides 
summu norāda, aizpildot 8.1. rindu vai 8.1. un 8.2. rindu, vai 8.1. un 
8.3. rindu, vai arī tikai 8.3. rindu.” 
Ventspils pilsētas domes 21.10.2016. saistošie noteikumi nr. 6 “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas kārtība licencētām kapitālsabiedrībām 
Ventspils brīvostas teritorijā”, kas izdoti, pamatojoties uz likuma “Par 
nodokļu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6. panta 2.1 daļu, 
tiek piemēroti atlaides aprēķināšanai nevis no taksācijas gada 1. janvāra 
(01.01.2017.), bet tikai no 1. jūlija (01.07.2017.). Tādējādi, komersantiem 
aizpildot noteikumu 1. pielikuma 8. punktu, būtu jāparedz iespēja aizpildīt 
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vienlaicīgi gan 8.1. apakšpunktu (atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 
(1) daļu), gan arī jauno 8.3. apakšpunktu (atlaides daļa saskaņā ar 
(2.1) daļu).  

2) Noteikumu projekta 5. punkts paredz Ministru kabineta 24.02.2015. 
noteikumu nr. 106 2. pielikumu papildināt ar jaunu 4.1. aili “pašvaldības 
samazinātā nodokļa atlaide (6. panta 2.1 d.)”. 
Lūdzam noteikumu 1. pielikuma 4.1. aili izteikt šādā redakcijā: 
“pašvaldības piešķirtā nodokļa atlaide (6. panta 2.1 d.)”, jo saskaņā ar 
likuma “Par nodokļu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 
6. panta 2.1 daļu pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga 
samazināt atlaides apmēru (ne zemāk kā par 10%), tomēr tas neizslēdz 
iespēju piemērot atlaidi arī 80% apmērā, tādējādi pašvaldības atlaide nebūs 
uzskatāma par “samazināto” atlaidi. 

3) Ņemot vērā pirmajā LPS iebildumā izteikto priekšlikumu un tā 
pamatojumu (gadījumi, kad pašvaldības saistošie noteikumi tiek piemēroti 
atlaides noteikšanai par nepilnu taksācijas gadu), attiecīgi būtu precizējams 
arī noteikumu projekta 6. punkts par 2. pielikuma 7. ailes nosaukuma 
papildināšanu. 
Lūdzam noteikumu projekta 6. punktu izteikt šādā redakcijā: “6. Papildināt 
2. pielikuma 7. aili aiz skaitļa un vārda “4. aile” ar skaitli un vārdiem “un 
4.1. aile”. 

4) Lūdzam Finanšu ministriju anotācijā sniegt skaidrojumu, kura no Ministru 
kabineta 24.02.2015. noteikumu nr. 106 2. pielikuma ailēm sadaļā 
“Piemērojamā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide (10. pants)” 
pašvaldībām jāaizpilda gadījumos, kad nodokļa atlaižu piešķiršanai tiek 
piemēroti saskaņā ar likuma “Par nodokļu brīvostās un speciālajās 
ekonomiskajās zonās” 6. panta 2.1 daļu izdotie saistošie noteikumi. 
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Lāsma Ūbele, padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


