Pielikums
Baldones novada domes
2017.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.15
“Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Baldones novadā”

IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
(dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums)

(datums)

Baldones novada domei

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds

, personas kods

Deklarētās dzīvesvietas adrese
Ziņas par vienu nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustamā īpašuma adrese
Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu (atzīmēt atbilstošo ar X):
□ īpašnieks deklarēts Baldones novadā savā īpašumā;
□ persona ar pirmās grupas invaliditāti;
□ Īpašnieks, kas iznomājis īpašumu jaunizveidotam uzņēmējam vai jaunizvedotam uzņēmumam, kuri pēc
galvenās darbības veida atbilst NACE klasifikācijas ražošanas uzņēmumam;
□ maznodrošināta persona vai ģimene;
□ vientuļa persona ar otrās grupas invaliditāti, kuram nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā,
pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku;
□ nestrādājošs vientuļš pensionārs, kuram nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās
pakāpes lejupējo radinieku;
□ persona, kurai ir bērns (līdz 19 gadu vecumam vai līdz 25 gadu vecumam, ja turpina izglītību) ar 1. vai
2.grupas invaliditāti;
□ persona (pašai vai kopā ar laulāto) vai laulātajam ir trīs vai vairāk bērni;
□ Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
□ persona, kuras īpašumā vai valdījumā esošā daudzdzīvokļu māja, kurai veikta energoefektivitātes pasākumi
un siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 60 kW/st. uz kvadrātmetru gadā;

□ persona, kuras īpašumā vai valdījumā esoša māja, kura pieslēgta pirmos 5 gados pie centralizētās
kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas.
Iesniegumam, atbilstoši Noteikumu 5. nodaļai, pievienoju šādus dokumentus: (lūdzu, atzīmēt atbilstošo
ar X un norādīt ziņas)
□ uzņēmuma reģistrācijas apliecību (kopija)_____________________________________
□ Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība (kopija)
□ dokumentu, kas apliecina jaunu darba vietu izveidošanu_________________________
□ dokumentu, kas apliecina energoefektivitātes un siltumenerģijas patēriņu____________
_________________________________________________________________________
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots
lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas
____________________________________
(paraksts)
Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs,
iestādēs un institūcijās
____________________________________
(paraksts)
Slēdziens par atvieglojumu piemērošanu:
Nekustamā īpašuma nodokļa inspektore
Datums _________________________

