Pielikums
Burtnieku novada pašvaldības domes
22.04.2020. lēmumam Nr. 157
(protokols Nr.7, 16.punkts)
Burtnieku novada pašvaldībai
Komersanta* iesniegums
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanai
Valmieras pagastā

20___.gada ___.__________

___________________________________________________________________________
(komersanta tiesiskā forma un nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ______________________________________________________________
Juridiskā adrese: ______________________________________________________________
Korespondences adrese: ________________________________________________________
(ja tā atšķiras no juridiskās adreses)

Kontaktpersona:_______________________________________________________________
Kontakttālrunis un e-pasts atbildes/ lēmuma saņemšanai: ______________________________
Pilnvaras** dati: _______________________________________________________________
(ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona)

Nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma pamatojums (atbilstošo atzīmēt) :
□
□
□

□

□
□

komersants Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā,
kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu un kuriem ir atbalstīta nokavēto nodokļu
maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem.
komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar
2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30 %;
ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no
saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30 %,
salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz
2020. gada 29. februārim;
uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas
termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts
vienošanās līgums;
nav uzsākts maksātnespējas process;
pēdējā gada laikā komersantam nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto
maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.
Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu
kavējumi, uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai
norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

Komersants lūdz □atbrīvot vai □samazināt*** no 2020.gada 12.marta uz likuma “Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”
darbības laiku no nomas maksas, kas noteikta ___.____._______.
Līgumā Nr.
__________________________.
(līguma datums un numurs )

Ar šo iesniegumu, komersants apliecina, ka:
1)
uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts
samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu,
vai noslēgts vienošanās līgums;
2)
nav uzsākts maksātnespējas process;
3)
Pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu
kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā
gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz
2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā
apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.
___________________________________
(Komersanta paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts)

_______________________________________
(paraksta atšifrējums – amats, vārds, uzvārds)

Pievienojamie dokumenti:
□ de minimis uzskaites veidlapa uz ___ lapām;
□ Komersanta ienākumu samazinājuma (Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ, Covid-19)
apliecinošs dokuments uz ___ lapām;
* Individuālais komersants vai komercsabiedrība (personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība)
** Pilnvaras kopija pievienojama iesniegumam
***iesnieguma iesniedzējs atzīmē vai lūdz atbrīvot no nomas maksas vai samazināt nomas maksu, atbrīvojums no nomas maksas piemērojams tikai
gadījumos, kad nomnieks noteiktajā periodā neizmanto mantu vispār Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ.

