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LĒMUMS
PAR LIETAS IEROSINĀŠANU
Rīgā

2021. gada 12. aprīlī

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs
Aldis Laviņš, tiesneši Daiga Rezevska un Jānis Neimanis,
kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto pieteikumu par lietas
ierosināšanu (pieteikums Nr. 47/2021), kuru iesniegusi Administratīvā rajona
tiesa (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja),
konstatēja:
1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt Rīgas domes
2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 11. punktu redakcijā, kas bija
spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, (turpmāk – apstrīdētā norma) par
neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pantam un
105. panta pirmajam teikumam.
2. Apstrīdētā norma noteica, ka piešķirto nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu apmērs vienai juridiskai personai, izņemot valsts un pašvaldības
kapitālsabiedrībām un sabiedriskā labuma organizācijām, taksācijas gadā
nedrīkst pārsniegt 10 000 euro.
3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par
to, vai uz saņemtā tiesas pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē,
vai:
1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu
izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu,
par kuru lēmusi kolēģija.
4. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktam Satversmes
tiesa izskata lietas par pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību Satversmei. Līdz
ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai.
5. Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka
tiesai, izskatot administratīvo lietu, ir tiesības iesniegt pieteikumu par lietas
ierosināšanu. Atbilstoši šā likuma 19.1 panta pirmās daļas 2. punktam šāds
pieteikums iesniedzams, ja tiesa, izskatot administratīvo lietu pirmajā instancē,
uzskata, ka norma, ko piemērojusi iestāde vai kas konkrētajā administratīvajā
procesā būtu jāpiemēro šajā lietā, neatbilst Satversmei.
Pieteikuma iesniedzējas izskatīšanā ir administratīvā lieta par
administratīvā akta atcelšanu, ar kuru pieteicējai – juridiskai personai – veikts
nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par laiku no 2020. gada februāra līdz
2020. gada decembrim. No pieteikuma izriet, ka pieteicēja šajā lietā no
2018. gada saņēma nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, jo bija veikusi
ēkas fasādes renovācijas un izgaismošanas darbus, turklāt šāds atvieglojums tika
piešķirts uz pieciem gadiem. Savukārt 2020. gada 30. janvārī stājās spēkā
apstrīdētā norma, kas noteica, ka šo atvieglojumu apmērs taksācijas gadā nedrīkst
pārsniegt 10 000 euro. Tādējādi no pieteikuma izriet, ka iestāde ir piemērojusi
apstrīdēto normu un tā būtu jāpiemēro arī konkrētajā administratīvajā lietā.
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes
1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam. Tā nepamatoti ierobežojot to
personu tiesības uz īpašumu, kuras ir veikušas ieguldījumus ēku atjaunošanā un
kurām atbilstoši iepriekš spēkā bijušajam regulējumam esot radusies tiesiskā
paļāvība saņemt šādus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piecus gadus.
Līdz ar to Pieteikuma iesniedzēja ir tiesīga iesniegt pieteikumu, ievērojot
tam Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības.
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6. Tiesas pieteikumam jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā
noteiktajām prasībām.
Pieteikums ir formulēts motivēta lēmuma veidā, tajā ir sniegts lietas
faktisko apstākļu izklāsts, kā arī juridiskais pamatojums par apstrīdētās normas
iespējamo neatbilstību Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam.
Līdz ar to pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.1 pantā
noteiktajām prasībām.
Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma
20. pantu, Satversmes tiesas 2. kolēģija
nolēma:
1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „Par Rīgas domes 2019. gada
18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 11. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz
2020. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
un 105. panta pirmajam teikumam” pēc pieteikuma (pieteikums Nr. 47/2021),
kuru iesniegusi Administratīvā rajona tiesa.
2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Rīgas domi – līdz
2021. gada 14. jūnijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas
faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs

Aldis Laviņš
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