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APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada Domes
2014. gada 26. jūnija lēmumu Nr.155
(prot. Nr.9., 5.§.)

Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 26.jūnija
saistošie noteikumi Nr. 6
Groz jumi Dundagas novada domes
2014.gada 27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5
„Par nekustam pašuma nodok a piem rošanu 2014.gad ”

Izdoti saska  ar likuma “Par nekustam pašuma
nodokli” 1.panta otrs da as 9.1 punktu un 9.panta
otro da u

2014.gada 26.jūnijā
Izdar t Dundagas novada domes 2014.gada 27.februra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par
nekustam  pašuma nodoka piemrošanu 2014.gad" groz jumu, izsakot 4.punktu šd
redakcij:
"4. Atz t par spku zaudjušiem Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra saistošos
noteikumus Nr.32 "Saistošie noteikumi nekustam  pašuma nodoka piemrošanai
2014.gad".

Domes priekšsdtjs

G.Laicns

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2014.gada 26. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.6
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Saistošie noteikumi groza Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošos
noteikumus Nr.5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā", izsakot
4.punktu jaunā redakcijā.
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Dundagas novada dome 2014.gada 27.februārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5 "Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā", kura 4.punktā tika noteikts, ka par
spēku zaudējušiem tiek atzīti Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 "Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2013.gadā"
(turpmāk arī - 2013.gada noteikumi). Tomēr 2013.gada noteikumus nebija nepieciešams
atcelt, jo tie tika atcelti jau ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra saistošo
noteikumu Nr.32 "Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2014.gadā"
5.punktu.
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Neietekmē.
4. InformCcija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzDEmEjdarbF bas vidi pašvaldF bas
teritorijC
Neietekmē.
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Neietekmē.
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Nav notikušas.
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